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ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
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การรับรองจากสํานักงาน ฯ ตลอดจนการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ถูกต้อง สมประโยชน์ มีสุขภาพที่ดี โดยได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคใน
หลายโครงการและกิจกรรม ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค การ
ผลิตส่ือให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการ อย.น้อย โครงการอาหารปลอดภัย 
โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย สายด่วน อย.1556 เว็บไซต์ oryor.com เป็นต้น ซ่ึงโครงการ
ท้ังหมดดังกล่าวดําเนินการสอดประสานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงในปี 2554 กอง
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างจริงจัง  

รายงานประจําปีงบประมาณ 2554 ฉบับนี้ ได้รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปี 2554 กองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจําปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลสําคัญ ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและ
ระบบงานของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป  
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

 เป็นหน่วยงานบริโภคศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคอย่างเป็นระบบและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ภารกิจหลัก 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนทางสื่อต่าง ๆ 
2. พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 
3. ประชาสัมพันธ์ 
4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม 
2. ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
3. ผู้บริโภครู้จักปกป้องสิทธิและเรียกร้องสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ปลอดภัย 
4. ประชาชนมีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น และรับรู้ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคให้สามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งมีการส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคให้รู้จักปกป้อง
และเรียกร้องสิทธิในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

2. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ  

3. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้
ง่าย มีข้อมูลทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ 

4. พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

5. วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ ผลผลิต และกิจกรรมระดับกรม สู่ระดับกอง 
 ประจําปีงบประมาณ 2554 

องคกรที่เปนเลิศดานการคุมครอง และสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน มุงสูสังคมสุขภาพดี
1. กํากับ ดูแล สงเสริม ใหมีการนําเสนอผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
2. สงเสริมความรู ความเขาใจในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางปลอดภัย และสมประโยชน เพื่อสุขภาพที่ดี
3. พัฒนาการบริหารจัดการ วิชาการ และบุคลากร เพื่อความเปนเลิศดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

1. การพัฒนาการบริหารจัดการ
สูการเปนองคกรสมรรถนะสูง

4. การควบคมุตัวยาและสารตั้งตน
ที่เปนวัตถุเสพติด
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ประเด็นยุทธศาสตร

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงคหลัก

R1  อย.มีศักยภาพในการบริหารงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

M2
ยุทธศาสตร
สามารถ
ขับเคลื่อน
วิสัยทัศน
ใหสําเร็จได

M3
กระบวนการ
เอื้อตอการ
ดําเนินงาน

ตาม
ยุทธศาสตร

M4
ระบบการ

บริหารจัดการ
ไดรับการ
พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

S1 อย.สามารถปรับเปลี่ยนองคกร
ไดทันกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง

2. การปรับระบบและกลไกการกํากับดูแล
การประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ

3. การเสริมสรางความเขมแขง็แกประชาชน
ในการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพ

S5 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
ที่ถูกตอง ทันความตองการ

R3  ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง

M9
การแจงเตือน
ของ อย.
รวดเร็ว

ทันเหตุการณ

M10
การเขาถึงขอมูล
ขาวสารของ
ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็ว

C3
ระบบ IT

 ที่ทันสมัย เอื้อตอ
การปฏิบัติงาน

C1
บุคลากรมี

สมรรถนะสูง
ในการพัฒนางาน

C4
ระบบฐานขอมูล
ที่ทันสมัยและ
เหมาะสม

1. ประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคณุภาพ
 ปลอดภัย และสมประโยชน  มุงสูสังคมสุขภาพดี

2. ประชาชนเชื่อมั่น อย. ในการคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

M11
ทุกภาคสวน
มีสวนรวม

C2
การจัดการความรู
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม
ที่สงเสริม

การพัฒนาองคกร

ความเชื่อมโยงของกอง
พัฒนาศักยภาพผูบริโภค

 



 

โครงสร้างการจัดการองค์กร 
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้มีการจัดระบบโครงสร้างภายใน เพื่อให้การดําเนินงานและ
การบริหารงานของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้  

1. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง 
2. กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
3. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ 
4. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  
5. กลุ่มพัฒนาระบบ 
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

โดยในแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ผูช้่วยผู้อาํนวยการกอง 
1.1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกอง ในกรณทีี่ผู้อํานวยการกองไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
1.2 ให้คําปรึกษาเชิงวิชาการ/พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริโภค 
1.3 ให้คําปรึกษา/พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม

แผนงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ ชุดนิทรรศการ สายด่วน e-learning 
Social media และ Website เป็นต้น 

1.4 กํากับ/ติดตามการดําเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.5 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มประชาสัมพนัธ ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ข่าวสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อนํามาพัฒนางานและ

ประชาสัมพันธ์ หรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิชาการและการดําเนินงานของสํานักงาน 
2.2 จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเชิงรุก เพื่อสร้างความต่ืนตัวแก่ผู้บริโภค ในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย และดึงผู้บริโภคเป็นแนวร่วมในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
2.3 จัดทําข่าวสํานักงาน และจัดแถลงข่าว เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย กิจกรรม ความ

เคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นที่สนใจของประชาชน 
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2.4 ประสานงานและดําเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และร่วมผลักดัน
งานคุ้มครองผู้บริโภค 

2.5 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดีของบุคลากรในสํานักงาน โดยอาศัย
ระบบเสียงตามสาย จดหมายข่าว และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2.6 ติดตามและตรวจตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ วิเคราะห์และนาํเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา  
ดําเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ และเหมาะสม 

2.7 จัดทําและดูแลข้อมูลในระบบประชาสัมพันธ์ ทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
2.8 จัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอก 
2.9 วางแผนในการใช้ พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.10 ออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุ สิ่งพิมพ์ และงานศิลปกรรม 
2.11 ออกแบบและตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น นิทรรศการ แถลงขา่ว เป็นต้น 
2.12 จัดการและใหบ้ริการโสตทัศนูปกรณ์ 
2.13 ให้คําปรึกษาแนะนําการใช้โสตทัศนูปกรณ ์
2.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อหาแนวทาง และจัดทําแผนการ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  
3.2 จัดทําและดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ให้ถูกต้อง 

เหมาะสมและปลอดภัย 
3.3 พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรที่ดําเนินการเพื่อผู้บริโภค 
3.4 สนับสนุนองค์กรผู้บริโภคใหม้ีการดําเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง

เป็นรูปธรรม มคีวามต่อเนื่อง และสมประโยชน์ 
3.5 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง 
3.6 จัดทําและดําเนินโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ มหีน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อหาแนวทาง และจัดทําแผนการเผยแพร่

ความรู้สู่ผู้บริโภค 
4.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อโทรทศัน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และทางสื่ออื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีศักยภาพในการ

ดูแลตนเอง สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
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4.3 พัฒนาและดูแลระบบสายด่วนผู้บริโภค เพื่อเป็นแหล่งสําหรับผู้บริโภคเข้ามาสืบค้นความรู้ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

4.4 พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ อย.ดอทคอม เพื่อเป็นแหล่งสําหรับผู้บริโภคเข้ามาสืบค้นความรู้ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

4.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5. กลุ่มพัฒนาระบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

5.1 จัดทําแผนงาน งบประมาณ โครงการ และกาํกับติดตามการดําเนินการ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการสาธารณสุข นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

5.2 วางแผน ดําเนินการศึกษาวิจัย และประสานงานส่งเสริมการวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการ
ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค 

5.3 พัฒนาบุคลากรของกอง ตลอดจนทําหน้าที่ประสานงานเรื่องการอบรมกับหน่วยงานผู้จัดอบรม 
5.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการ

ศึกษาวิจัยและวางแผนการดําเนินงาน 
5.5 สนับสนุนข้อมลูการดําเนินงานศึกษาวิจัยด้านคุ้มครองผู้บรโิภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใหแ้ก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูส้นใจ 
5.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ของกอง เพื่อเป็นแหล่งสําหรับผู้บริโภคเข้ามา

สืบค้นความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว 
5.7 ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการของกอง และทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของกองใน

การรวบรวมข้อมูลสารนิเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มภารกิจอ่ืน ๆ 
5.8 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกองให้มีประสิทธิภาพ และจัดระบบการควบคุมภายใน 
5.9 บริการรับ ประสาน และตอบสนองเรื่องร้องเรียน 
5.10 เฝ้าระวังการโฆษณา 
5.11 ประมวลผล จดัทําสถิติ และวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบการรับและประสานเรื่องร้องเรียน 
5.12 ตอบปัญหาทางวิชาการแก่ประชาชนที่สอบถามมาทางช่องทางต่าง ๆ 
5.13 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการรบัและประสานการตอบสนองเรื่องร้องเรียน 
5.14 จัดทําหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกรอบการดําเนินงานประสานบริการเรื่องร้องเรียน 
5.15 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลการรอ้งเรียน เพื่อวางแผนการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
5.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
6.1 งานสารบรรณ 
6.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
6.3 งานการเงิน / บัญชี / งบประมาณ   
6.4 งานพัสดุและยานพาหนะ  
6.5 งานอํานวยการและสนับสนนุกลุ่มภารกิจอ่ืน ๆ  
6.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ 2554 / 11  



 

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ : ปีงบประมาณ 2554 

 

สรุป  ( 52 คน) 
ข้าราชการ 27 คน 
หัก ยืมตัว   1 คน 
ลูกจ้างประจํา    2 คน 
พนักงานราชการ   1 คน 
ลูกจ้างเหมา 21 คน 

 
อัตรากําลัง 

o เภสัชกร   5   อัตรา 
o นักวิชาการอาหารและยา 4   อัตรา 
o นักวิชาการเผยแพร่  12 อัตรา 
o นักจัดการงานทั่วไป  1   อัตรา 
o เจ้าพนักงานธุรการ  5   อัตรา 
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กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้มีการพิจารณาโครงสร้าง ภารกิจกลุ่ม / ฝ่าย ตลอดจน
พิจารณาจัดข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่ง ให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยมีการจัดข้าราชการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
(ตุลาคม 2553-กุมภาพันธ์ 2554) ดังนี้ 

1. นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ   ผู้อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
2. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 8 คน ลกูจ้าง 2 คน คอื 

2.1 นางสาววรนุช รื่นหาญ   นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
2.2 นางสาวนราธร เบญจพงศ์   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.3 นางสาวดวงใจ สาลีแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.4 นางสาวสนุีย์ วรอิตตานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.5 นางดวงพร รัตนะ   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.6 นางพจมาน รัตนสุนทร   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
2.7 นางนวลพรรณ สขุสันต์รุง่เรือง  คนงาน 
2.8 นางสําเริง ทองทาบรัตน์   นักการภารโรง 
2.9 นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี   ลูกจ้าง 
2.10 นายมารุต สุดสิ้น   ลูกจ้าง (พนักงานขับรถยนต์) 

3. กลุ่มบริโภคสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน คือ 
3.1 นางสาวทพิากร มีใจเย็น   นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการพิเศษ 
3.2 นางสาวพาฝัน กิติเงิน   เภสัชกร ปฏิบัติการ 

4. กลุ่มพัฒนาระบบ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน ลูกจ้าง 1 คน คือ 
4.1 นางศิริกุล อําพนธ์   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
4.2 นายวิษณุ โรจน์เรืองไร   เภสัชกร ชํานาญการ 
4.3 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
4.4 นางสาวณัฐรภา ไทยเรือง   ลูกจ้าง 

5. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 1 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน ลูกจ้าง 1 คน คือ 
5.1 นายศุภกาญจน์ โภคัย   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
5.2 นางสาวสุชาดา ถนอมชู   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
5.3 นางสาววรพันธ์ุ แสนท้าว   ลูกจ้าง 

6. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค 2 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 2 คน ลูกจ้าง 1 คน คือ 
6.1 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการพิเศษ 
6.2 นางสาวเสาวณีย์ เกตุบํารุงพร  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
6.3 นางสาวอรวรรณ พวงทอง  ลูกจ้าง 
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7. กลุ่มประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 6 คน ลูกจา้ง 5 คน คือ 
7.1 นางผุสดี เวชชพิพัฒน์   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการพิเศษ 
7.2 นายบุญทพิย์ คงทอง   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
7.3 นายวัชรินทร์ เครือเนียม   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
7.4 นางสุวนีย์ สุขแสนนาน   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
7.5 นางสาวดนิตา เทียบโพธ์ิ   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
7.6 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง  นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ 
7.7 นางสาวพัชรวรรณ แก้วก่า  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
7.8 นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข  ลูกจ้าง 
7.9 นางสาวปภานิจ ภัทรานนท์  ลูกจ้าง 
7.10 นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์  ลูกจ้าง 
7.11 นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์  ลูกจ้าง 
7.12 นายทวชา เพชรบุญยัง   ลูกจ้าง 

 8. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน ลกูจ้าง 3 คน คอื  
8.1 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบํารุง  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
8.2 นางรวิวรรณ ทิมวัฒนา   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
8.3 นางสาวสุภมาศ วัยอุดมวุฒิ  นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ 
8.4 นางสาวปภัสสร ผลโพธ์ิ   ลูกจ้าง 
8.5 นางสาวขวัญชนก พุ่มแพร   ลูกจ้าง 
8.6 นางสาวสุขอนันต์ เบิกบาน  ลูกจ้าง 
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ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2554 (มีนาคม – กันยายน 2554) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ภารกิจกลุ่ม / ฝ่าย ตลอดจนพิจารณาจัดข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่ง ให้
เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน โดยมีการจัดข้าราชการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ดังนี้ 

1. นางเพียงฤทัย เสารัมณี  ผู้อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
2. นางสาวทิพากร มีใจเย็น  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
3. กลุ่มประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน ลูกจ้าง 5 คน คือ 

3.1 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบํารุง  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการพิเศษ 
3.2 นายบุญทิพย์ คงทอง   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
3.3 นายวัชรินทร์ เครือเนียม  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
3.4 นางสุวนีย์ สุขแสนนาน  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
3.5 นางสาวดนิตา เทียบโพธ์ิ  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
3.6 นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง  นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ  
3.7 นางสาวพัชรวรรณ แก้วก่า  นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ  
3.8 นางสาวนะรารัตน์ แสนสุข  ลูกจ้าง 
3.9 นางสาวปภานิจ ภัทรานนท์  ลูกจ้าง 
3.10 นางสาวรมิดา ธนธนวัฒน์  ลูกจ้าง 
3.11 นางสาวนันทิยา ถวายทรัพย์  ลูกจ้าง 
3.12 นายทวชา เพชรบุญยัง  ลูกจ้าง 

4. กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน ลูกจา้ง 2 คน คือ 
4.1 นางศิริกุล อําพนธ์   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
4.2 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการพิเศษ 
4.3 นางสาวเสาวณีย์ เกตุบํารุงพร  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
4.4 นางสาวพาฝัน กิติเงิน   เภสัชกร ปฏิบัติการ 
4.5 นางสาวสชุาดา ถนอมชู  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
4.6 นางสาววรพันธ์ุ แสนท้าว  ลูกจ้าง 
4.7 นางสาวอรวรรณ พวงทอง  ลูกจ้าง 

5. กลุ่มพัฒนาระบบ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน ลูกจ้าง 8 คน คือ 
5.1 นายศุภกาญจน์ โภคัย   เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ 
5.2 นายวิษณุ โรจน์เรืองไร  เภสัชกร ชํานาญการ 
5.3 นางวารีรัตน์ เลิศนท ี   เภสัชกร ชํานาญการ 
5.4 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว  นักวิชาการอาหารและยา ชํานาญการ 
5.5 นางสาวพิกุล ปัทมเสวี  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
5.6 นางสาวณฐัรภา ไทยเรือง  ลูกจ้าง 
5.7 นางสาวระวีวรรณ ปรานพรม  ลูกจ้าง 
5.8 นางสาวกนกวรรณ หน่อนาค  ลูกจ้าง 
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5.9 นายเอกชัย ลีลาเรืองรอง  ลูกจ้าง 
5.10 นางสาวกฤษณา แผลงฤทธ์ิ  ลูกจ้าง 
5.11 นางสาวกรกนก แก้วขาว  ลูกจ้าง 
5.12 นายภาสวุฒิ กองแม ่  ลูกจ้าง 
5.13 นางสาวชินารมย์ คําฟองเครือ ลูกจ้าง 

6. กลุ่มเผยแพร่ความรู้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน ลกูจ้าง 3 คน คอื  
6.1 นางผุสดี เวชชพิพัฒน์   นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
6.2 นางรวิวรรณ ทิมวัฒนา  นักวิชาการเผยแพร่ ชํานาญการ 
6.3 นางสาวสุภมาศ วัยอุดมวุฒิ  นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ 
6.4 นางสาวปภัสสร ผลโพธ์ิ  ลูกจ้าง 
6.5 นางสาวขวัญชนก พุ่มแพร  ลูกจ้าง 
6.6 นายอโนชา ชุนหสุวรรณ  ลูกจ้าง 

7. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน ลกูจ้าง 2 คน คอื 
7.1 นางสาววรนุช รื่นหาญ  นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ 
7.2 นางสาวดวงใจ สาลีแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
7.3 นางสาวสุนีย์ วรอิตตานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
7.4 นางดวงพร รัตนะ   เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
7.5 นางพจมาน รัตนสุนทร  เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
7.6 นางนวลพรรณ สขุสันต์รุง่เรือง  คนงาน 
7.7 นางสําเริง ทองทาบรัตน์  นักการภารโรง 
7.8 นางสาวเบ็ญจมาศ พันทวี  ลูกจ้าง 
7.9 นายมารุต สุดสิ้น   ลูกจ้าง (พนักงานขับรถยนต์)  
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ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 

งบประมาณการดําเนินงาน 
 งบดําเนินงาน กอง พศ.    62,283,819.55 
   งบกลาง อย.    49,798,000.00 
    รวมงบดําเนนิงาน        112,081,819.55 
 งบลงทุน          672,830.45 
 งบดําเนินงานที่โอนให้หน่วยงานอื่น (สสจ. คบ.) 13,719,250.00 
   

รวมงบที่ใช้โดย กอง พศ. และงบโอนให้หน่วยงานอื่น      126,473,900.00 
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แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ อันได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด
และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ผู้บริโภคจะต้องสัมผัส
และบริโภคทุกวัน ดังนั้น การบริโภคอย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายจึงเป็นเรื่องสําคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่งเสริมการค้าเสรี ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีจํานวนมาก ทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้าสูง ผู้ประกอบการพยายามผลิตและพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้
ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้มียอดจําหน่ายมากที่สุด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ ซึ่ง
บางครั้งก็หลอกลวงหรือโอ้อวดเกินจริง หรือการให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเพียงด้านเดียว ทําให้ผู้บริโภค
สับสนและเข้าใจผิด หรือการใช้วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ เพื่อให้ราคาสินค้าถูก มีของแจก ของแถม 
เหล่านี้ ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้องทั้งสิ้น ซึ่งหากผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมแล้ว อาจทําให้ผู้บริโภคต้องสูญเสียเงินจํานวนมาก หรือ
หากเป็นผู้ป่วย นอกจากทําให้เสียเงิน เสียเวลา เสียโอกาสในการรักษาแล้ว อาจทําให้ได้รับอันตราย
จากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อีกด้วย แต่หากผู้บริโภคมีความรู้ รู้เท่าทันผู้ประกอบธุรกิจ รู้จักเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว ย่อมทําให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรัง 
นําไปสู่การคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งนอกจากการ
กํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ
มาตรฐานแล้ว การพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ประโยชน์และปลอดภัยก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่งด้วยข้อจํากัดทางด้านบุคลากรและงบประมาณ ทํา
ให้สํานักงานฯไม่สามารถดําเนินการกํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่
และไม่สามารถระวังภัยให้ผู้บริโภคได้ตลอดเวลา  จึงจําเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภค 
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ สามารถคุ้มครองตนเองและครอบครัวได้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
สุขภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์  ให้รับทราบและใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสํานักงานฯเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน ฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเมื่อพบผลิตภัณฑ์หรือโฆษณาที่น่าสงสัย ตลอดจนการ
รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกซื้อเลือก
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บริโภค และต่ืนตัวในการปกป้องสิทธิผู้บริโภคโดยการร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือได้รับ
อันตราย หรือเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  สามารถเลือกซือ้ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย  
2. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ 
3. เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย. 

กลวิธี 
1. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 

1.1 สื่อโทรทัศนใ์นรูปแบบรายการประจํา สารคดี สปอตโทรทศัน์ 
1.2 สื่อวิทยุ ในรูปแบบรายการสารคดี สปอตวิทยุ 
1.3 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือ ชุดนิทรรศการ จดหมายข่าว เป็นต้น 
1.4 สื่ออิเล็กทรอนกิส์ เช่น เว็บไซต์ สายด่วน เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและทั่วไป เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคอย่าง
ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อ อย.ในฐานะองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค และให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงาน เช่น การแจ้งเบาะแส การร้องเรียน เป็นต้น โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ 
2.1 สื่อโทรทัศน์ ในรูปแบบสารคดีเชิงข่าว 
2.2 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จุลสาร ข่าวแจก เป็นต้น 
2.3 แถลงข่าว 

3. จัดทําโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยการ 
3.1 รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หนังสือการ์ตูน คู่มือ เป็นต้น 
3.2 ปลูกฝังจิตสํานึกในกลุ่มเยาวชนของชาติโดยการสนับสนุนให้ทํากิจกรรมสขุภาพ 
3.3 จัดกิจกรรมในพื้นที่ เช่น กิจกรรมรณรงค์ ตรวจเยี่ยม กิจกรรมประกวดเรื่องเล่า เป็นต้น 

4. สร้าง สนับสนนุและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เช่น เครือข่าย อย.น้อย เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น 

ตัวชีว้ัด/เปา้หมาย 
 ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคท่ีมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
2. ร้อยละ 82.5 ของผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้อง  
ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ 
1. จํานวนเรื่อง/ครั้ง ที่มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บรโิภค จํานวน 306 เรื่อง/369 ครั้ง 
2. จํานวนโครงการที่รณรงค์ใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง จํานวน                  

4 โครงการ 
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งบประมาณ   82,144,300 บาท 
 1. งบดําเนินงาน  76,664,300 บาท 
 2. งบลงทุน      650,000 บาท 
 3. งบกระทรวงพาณิชย์  4,830,000 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ประชาชนมีความรู้  สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย  
2. ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง 
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย. 

กิจกรรม  
(ตามตารางแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปี 2554) 
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ผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

 ในปีงบประมาณ 2554 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้รับงบประมาณ 112.08 ล้านบาท ซึ่ง
ได้ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในหลายโครงการและกิจกรรม ได้แก่ การเผยแพร่
ความรู้และประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภค การผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ โครงการ อย.น้อย 
โครงการอาหารปลอดภัย โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย สายด่วน อย.1556 เว็บไซต์ oryor.com เป็นต้น 
ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกล่าวดําเนินการสอดประสานกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ในปี 2554 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทั้งด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และ
การรณรงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปี 2554 ดังนี้  

ผลผลิตท่ี 2 ผู้บริโภคได้รับความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
1) ถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมุ่งให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  บทความ แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือ วีซีดี จดหมายข่าว รวมถึงสื่อ
อิเล็คโทรนิกส์ เช่น ระบบ Audio text และระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้บริโภค ส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า ซึ่งจากผลการวิจัย
เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2554 
พบว่า ร้อยละ 90.6 ของผู้บริโภครับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 
การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค 
 ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อมวลชน โดย 

1.1 ผลิตและเผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่อโทรทศัน ์
- ผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทัศน์  

1. รายการ “7 หมายเลข 1” ความยาว 1 นาที เผยแพร่ต้ังแต่เดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.59-17.00 น. 
จํานวน 10 เรือ่ง 

1. อ่านฉลากโภชนาการปลอดภัย...ห่างไกลโรคอ้วน 
2. ล้างผักอย่างไร ลดสารพิษตกค้าง 
3. ยาปฏิชีวนะ...อย่าใช้พร่ําเพรื่อ 
4. รู้ทัน...ผลิตภัณฑ์สิว ฝ้า หน้าขาว 
5. การเลือกใช้เครื่องสําอางอย่างปลอดภัย 
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6. เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 
7. ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารกับการเลือกซื้ออย่างรู้เท่าทัน 
8. เลือกซื้อ...หน่อไม้ป๊ีบให้ปลอดภัย 
9. เลือกบริษัทกําจัดแมลงในบ้านเรือน...อย่างไรดี 
10. หลีกเลี่ยงอย่างไร...ห่างไกลสเตียรอยด์ 

2. รายการ “คัดข่าวเด่น” ความยาว 3 นาที (GDA) เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT 
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 23.00-23.55 น. จํานวน 10 เรื่อง 

1. ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ 
2. จีดีเอ สื่อสัญลกัษณ์ด้านโภชนาการ 
3. อ่านฉลาก จีดีเอ เพื่อสุขภาพของคนไทย (1) 
4. อ่านฉลาก จีดีเอ เพื่อสุขภาพของคนไทย (2) 
5. อ่านฉลาก จีดีเอ เพื่อสุขภาพของคนไทย (3) 
6. จีดีเอ สัญลักษณ์ต้านภัยใกล้ตัว (1) 
7. จีดีเอ สัญลักษณ์ต้านภัยใกล้ตัว (2) 
8. กินดี อยู่ดี ต้องเลือกซ้ออาหารติดฉลากจีดีเอ 
9. ติดฉลากจีดีเอ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย 
10. โภชนาการดี...โภชนาการแบบจีดีเอ 

3. รายการ “อร่อยร้อยล้าน” ความยาว 1 นาที เผยแพรท่างสถานีโทรทัศนช่์อง 5 ทุกวัน
จันทร์ เวลา 15.35-16.00 น. จํานวน 12 เรื่อง 

1. มาตรการกํากับดูแลเชื้ออีโคไลของ อย.  
2. โทษของอมยิ้มปลอม 
3. วิธีการล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธี 
4. การลดหวาน มัน เค็ม ดีต่อสุขภาพอย่างไร 
5. ไอโอดีน มีความสําคัญต่อร่างกายอย่างไร 
6. วิธีการหลีกเลี่ยงสารแอฟลาทอกซินในถั่วลสิงและพริกป่น 
7. ฉลาก GDA มีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไร 
8. วิธีเลือกรับประทานหน่อไม้ป๊ีบ 
9. อันตรายของน้ํามันทอดซ้ํา 
10. โฆษณาสื่อท้องถิ่น เชื่อถือได้หรือไม่ 
11. กาแฟลดความอ้วนได้จริงหรือ 
12. ก๋วยเต๋ียวมีวิธีการเลือกรับประทานอย่างไร 

- สัมภาษณ์ผู้บรหิาร อย.ทางสถานีโทรทัศน ์ในรายการ “คัดข่าวเด่น” วันศุกร์ที่ 12 
สิงหาคม 2554 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เวลา 23.00-23.55 น. ความยาว 10 นาท ี   
เรื่อง ฉลาก GDA 

- ผลิตสปอตโทรทัศน์ จํานวน 5 เรื่อง 
1. สายด่วน อย.1556 ความยาว 30 วินาท ี 
2. เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ความยาว 30 วินาที 
3. ตกข่าว ความยาว 30 วินาท ี
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4. พลิกซอง มองหาฉลาก GDA ความยาว 30 วินาที 
5. เตือนภัย...ยาปลอม ความยาว 30 วินาท ี

                        
- เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ จํานวน 4 เรื่อง รวม 253 ครั้ง 

1. สายด่วน อย. 1556 ความยาว 30 วินาท ีจํานวน 73 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์    
ช่อง 5 / 11 และ โมเดิร์นไนน์ทีวี 

2. เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ความยาว 30 วินาที จํานวน 76 ครั้ง ทาง
สถานีโทรทัศน ์ ช่อง 3 /5 / 7 และ โมเดิรน์ไนน์ทีวี 

3. ตกข่าว ความยาว 30 วินาท ีจํานวน 44 ครั้ง ทางสถานีโทรทัศน์               
ช่อง 3 /5 และ โมเดิร์นไนน์ทวีี 

4. พลิกซอง มองหาฉลาก GDA ความยาว 30 วินาที ทางสถานีโทรทัศน์            
ช่อง 5 /7 /โมเดิร์นไนน์ทีวี และ NBT 

1.2 ผลิตและเผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่อวทิย ุ
- สารคดีวิทยุ ชุด “ฉลาดกิน ฉลาดใช้ ปลอดภัยบริโภค” ความยาว 1 นาที 

เผยแพร่ต้ังแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2554 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
ดังนี้ 

• FM 95.0 MHz (ลูกทุ่งมหานคร) ทกุวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 
06.40 น. 

• FM 88.5 MHz (ลูกทุ่งไทยแลนด์พลัส) ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี 
เวลา 17.25 น. 

• FM 92.5 MHz (สวท.) ทกุวันจันทร-์ศุกร์ เวลา 11.35 น. 
• FM 97 MHz 

 จํานวน 10 เรือ่ง เผยแพร่ 519 ครั้ง ดังนี้ 
1. หน่อไม้ป๊ีบปรับกรด ปลอดภัย ไร้สารโบทูลนิั่ม 
2. ล้างก่อนกิน 
3. อย่าหลงเชื่อคําโฆษณาเกินจริง 
4. อย่ากินยาปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อ 
5. อันตรายจากสารสเตียรอยด์ 
6. เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว 
7. อยากสวย ต้องดูฉลาก 
8. ทดสอบก่อนใช้เครื่องสําอาง 
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9. ตามใจปาก ลําบากที่หลัง 
10. บริษัทกําจัดปลวก 

- ผลิตสปอตวิทยุ จํานวน 2 เรือ่ง 
1. ตกข่าว ความยาว ๓๐ วินาที 

    โครงการรณรงค์เพื่อลดปัญหาการใช้ยาปลอม  
2. เตือนภัยยาปลอม (โก๊ะต๋ี) ความยาว 30 วินาที 

- เผยแพร่สปอตวิทยุ จํานวน 4 เรื่อง รวม 670 ครั้ง 
1. สายด่วน อย. 1556 ความยาว 30 วินาท ีจํานวน 30 ครั้ง ทางสถานีวิทยุ        

FM 98.0 MHz. 
2. หน่อไม้ป๊ีบ ความยาว 30 วินาที จํานวน 370 ครั้ง ทางสถานีวิทยุลูกทุ่งไทย

แลนด ์ FM 88.5 MHz 
3. ตกข่าว ความยาว 30 วินาท ีจํานวน 225 ครั้ง ทางสถานีวิทยุ FM 88.5 MHz,     

FM 100.5 MHz, สถานีลูกทุง่ Network FM 101.75 MHz 
4. เตือนภัย ยาปลอม ความยาว 30 วินาท ีทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz. 

จํานวน 45 ครัง้ และ FM 101.75 MHz. จํานวน 45 ครั้ง 
1.3 ผลิตและเผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ ์

 
- คอลัมน์ “นิทานนานาชาติ เพื่อสุขภาพกับ อย.” เผยแพรท่างหนังสือพิมพ์ข่าวสด 

หน้าบันเทิง (วันพุธ) และคมชัดลึก หน้าบันเทิง (วันพฤหัสบดี) ขนาด 12 x 5 
คอลัมน์นิ้วขาวดํา เผยแพร่ จาํนวน 20 เรื่อง 40 ครั้งดังนี้ 

1. สโนไวท์กับผลติภัณฑ์ย้อมผมสูตรเด็ด 
2. เจ้าชายกบกับยาปฏิชีวนะ 
3. เจ้าหญิงนิทรา เพราะภัยเครื่องนวดไฟฟ้า 
4. หมูน้อยเหงือกแดงกับอาหารหวาน มัน เค็ม 
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5. เจ้าหญิง (เคย) หน้าดํา กับเจ้าชายอสูร 
6. แก้วหน้าม้า แก้วหน้าด่างดําด้วยฤทธ์ิเครื่องสําอาง 
7. นางพันธุรัต เกือบตายเพราะสารสเตียรอยด์ 
8. ลูกหมูสามตัวกับปลวกตัวร้าย 
9. ลูกเป็ดขี้เหร่ อยากตาโตด้วยบ๊ิกอาย 
10. กระต่ายกับเต่า...สิ้นฤทธ์ิเพราะสารพิษตกค้างในผัก 
11. พีน๊อคคีโอ...จมูกโต เพราะนมบูด 
12. แจ๊คผู้ฆ่ายักษ ์กับเรื่องของเกลือไอโอดีน 
13. เด็กเลี้ยงแกะ ปลอดภัยใช้ยาถูกต้อง 
14. ซินเดอเรลล่า ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่หลงเชื่อง่าย 
15. ราชสีห์กับหนู กวนมินโฮ เพราะกลิ่นหอมอันตราย 
16. แวมไพร์กับหน่อไม้ป๊ีบ 
17. อะลาดิน กับยาวิเศษ 
18. ลุงเพิ่ม ผู้ไม่เคลิ้มกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
19. ทรามวัยกับเจ้าตูบ ไม่วูบเพราะ...จีดีเอ 
20. รวมพลคนฉลาด รักสุขภาพกับ อย. 

2. ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่ออืน่ 
2.1 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านสายด่วน อย. 1556 เป็นบริการให้ความรู้ผ่าน

การส่ือสารระบบ Audio text หรือระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติด้วยเสียง
โทรศัพท์ ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้  

1. ดําเนินการจัดจ้าง / ดูแล / พัฒนาระบบ จํานวน 1 ระบบ 
2. ผลิตและเผยแพร่ผลิตสคริปท์เนื้อหาใหม่ รู้จักกับ อย./ข่าวเด่น/

ประเด็นร้อน จํานวน 52 เรื่อง ดังนี้ 
• ผลิตสคริปท์เนื้อหาใหม่  

1. อันตรายแฝงจากอาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา 
2. ล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารตกค้าง 
3. กินเกลือเสริมไอโอดีน เสริมสติปัญญา 
4. ลดหวาน มัน เค็ม ฉลากโภชนาการช่วยได้ 
5. รู้เท่าทันโฆษณายาลวงโลก อ้างรักษา เบาหวาน มะเร็ง หัวใจ 
6. ยาแผนโบราณไม่มีทะเบียน แฝงสเตียรอยด์ เสี่ยง

อันตราย !!! 
7. ร้านยาคุณภาพ..ความปลอดภัยด้านยาที่คุณสัมผัสได้ 
8. ใช้ยาอย่างไรให้เหมาะสม และเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
9. สวยอย่างไร ให้ปลอดภัยจากสารห้ามใช้ 
10. ยาจุดกันยุง สเปรย์ฉีดไล่แมลงที่มีกลิ่นหอม เสี่ยงกว่าที่คิด 

ถ้าใช้อย่างไม่ระวัง 
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• รู้จักกับ อย. 
1. ภารกิจ อย. 
2. ช่องทางการร้องเรียน 
3. แนะนําคลังความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

• ข่าวเด่น 
1. รู้เท่าทันไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 
2. ปฏิบัติตัวอย่างไรห่างไกลไข้หวัดใหญ่ 
3. อย.เชือดผลิตภัณฑ์เอนไซม์ เจนิฟู้ด อวดอ้างสารพัดโลก 

หลอกลวงผู้บริโภค 
4. โผล่อีก แหล่งผลิตยาหยอดตาสมุนไพรผิดกฎหมาย 
5. อย.เตือน คลินิก สถานเสริมความงามอย่าโฆษณาโอ้อวด

หลอกลวงเครื่องมือแพทย์ 
6. ลุยตรวจบ๊ิกอายส์ทั่วกรุง พบผิดกฎหมายเพียบ 
7. อย.ตรวจเข้มอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น หลังโรงงานไฟฟ้า

นิวเคลียร์ระเบิด 
8. เผยผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นําเข้าจาก

ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
9. อย.ยืนยัน ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยารัดกุม คํานึงถึง

ประสิทธิภาพการรักษา และความปลอดภัยของผู้ใช้ 
10. รายงานสถานการณ์ผลการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารที่

นําเข้าจากญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ ๑๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 
11. รายงานสถานการณ์ผลการตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารที่

นําเข้าจากญี่ปุ่น ระหว่าง วันที่ ๑๖-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ 
12. อย .  “เผา ทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลาง ครั้ ง

ประวัติศาสตร์” น้ําหนัก รวมกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม 
มูลค่ากว่า ๔๕๐ ล้านบาท 

13. ผู้ประกอบการเฮ! อย.เปิดให้บริการ “คลินิกแก้ไขปัญหา
การขออนุญาตกับ อย.” 

14. อย.ห่วงใย ผู้บริโภคตะลุยตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั่ว
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

15. อย.ขีด เส้น ๑๔ กันยายน นี้ออกกฎบังคับเพิ่มต้องมี 
“เลขที่ใบรับแจ้ง” บนฉลากเครื่องสําอาง เพื่อผู้บริโภค
ง่ายต่อการตรวจสอบ 

16. อย .แนะ การจัดซื้อและเช่าเครื่องมือแพทย์ต้องถูก
กฎหมาย โดยออกคู่มือแนะแนวทางสถานพยาบาลทุก
แห่ง พร้อมคาดโทษผู้กระทําผิด มีโทษหนักถึงติดคุก 
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17. อย.คุมเข้มยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบซูโดอีฟรี
ดีน ปริมาณ จําหน่ายแก่ผู้รับอนุญาตผลิตนําเข้าและร้าน
ขายยาสกัดก้ันการผลิตสารต้ังต้นเพื่อผลิตยาเสพติด 

18. อย.จับอมย้ิมปลอมย่านทุ่งครุ 
19. อย.ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการ (GDA) ๒๔ ส.ค.นี้ 

หวังให้คนไทยสุขภาพดี 
20. อย.ทลายแหล่งจําหน่ายยาฉีดกลูตาไธโอน 
21. อย.เข้ม ขึ้นทะเบียนและการแสดงฉลากวัตถุอันตราย 
22. อย.เผาใหญ่! ยาเสพติด จํานวนรวมกว่า ๒,๔๒๖ กิโลกรัม 
23. อย.ทลายกาแฟลดอ้วนร้านขวัญข้าว ดอนเมือง 
24. อย .บุกทลายแหล่งเก็บเครื่องมือแพทย์ ยา เครื่องสําอาง       

ผิดกฎหมายจํานวนมากยึดของกลางมูลค่ากว่า ๖๐ ล้านบาท 
25. ยาปฏิชีวนะต้องใช้ในถูกโรค อย่าใช้เองอย่างพร่ําเพรื่อ 

อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึง 
26. ช่วยกันลดการบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็ม จะได้ไม่

เป็นโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูง 
27. สารไอโอดีนมีความสําคัญต่อร่างกาย ควรเลือกบริโภค

ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารไอโอดีนโดยดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ 
28. อย.ปรับสถานะยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเป็น "ยา

ควบคุมพิเศษ" ที่จําหน่ายได้เฉพาะสถานพยาบาล 
29. อย.บุกจับเว็บไซต์เถื่อน โฆษณาหลอกลวง ฉีดโบท็อกซ์

และกลูตาไธโอนหญิงสาวหลงเชื่อใช้บริการ 
30. อย.ทบทวนคําโฆษณากํากวมและฉลากของ "เครื่องดื่มรังนก" 

ป้องกันผู้บริโภคเข้าใจผิด 
31. อย.ลุยกวาดล้างแผงลอยขายยาปลุกเซ็กซ์ปลอมย่าน

สุขุม วิทและคลองถมผิดกฎหมาย  ทําลายชื่อ เสียง
ท่องเที่ยวไทย 

32. อย.กวาดล้างแหล่งจําหน่ายและนําเข้ายาทาเล็บปลอม
และสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์ดัง 

33. อย.ห่วงใยแนะพ่อแม่สอนเด็กรู้จักวิธีสังเกตลักษณะนมก่อนบริโภค 
34. อย.เตือนสาว ๆ ระวังยาฉีด filler ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ตํารับยาถือเป็นยาเถื่อน อาจเกิดอันตรายได้ 
35. อย.ขีดเส้นตาย ๑๔ กันยา นี้ ออกกฎบังคับต้องมี “เลขที่

ใบรับแจ้ง” บนฉลากเครื่องสําอาง เพื่อผู้บริโภคง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

36. อย.เตือน อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ซันคลาร่า” 
อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ผิดกฎหมาย 

37. อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ผิดกฎหมาย อย่าสั่งซื้อ 
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38. อย.บุกสถานที่จําหน่ายอาหารเจปลอมรายใหญ่ย่านสุข
สวัสด์ิพบมีเนื้อสัตว์ผสม 

39. อย.เตือนภัยอันตรายยาจิ่วเจิ้งปู่เซิน เจียวหนังพบลักลอบ
ผสมยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ ผู้บริโภคอาจช็อกและ
เสียชีวิตได้ 

3. ปรับปรุงเนื้อหาสาระน่ารู้ใหม่ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 อย.คุมเข้ม คลินิก และสถานเสริมความงามทุกแห่ง ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 กระเช้าปีใหม่ เลือกอย่างไรให้ถูกใจผู้ให้และผู้รับ 

4. ผลิตและเผยแพร่เมนูรอบรู้ทันเหตุการณ์ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
• ทันเหตุการณ์ด้านยา 

1. เตือนภัยยาปลอม สมุนไพรละลายไขมันสูตร 1, สูตร 2 
สวมเลขทะเบียนยาอื่น 

2. อย่าเสี่ยง !! ซื้อยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาใช้เอง 
3. ผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายยาไซบูทรามีนในไทย พร้อมใจยกเลิก

ทะเบียนตํารับยา เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
• ทันเหตุการณ์ด้านอาหาร 

1. ลงดาบบริษัทผลิตและนําเข้าอาหารเจผสมเนื้อสัตว์ 
หลอกลวงผู้บริโภค 

2. อย่าตกเป็นเหยื่อโฆษณาน้ํามันรําข้าวและจมูกข้าวสารพัดประโยชน์ 
5. แนะนําเนื้อหาเด่น ข่าวเด่น จํานวน 25 เรื่อง 
6. ประชาสัมพันธ์การใช้สายด่วน อย. 1556 จํานวน 28 ครั้ง 
7. ยอดผู้ใช้บริการ สายด่วน อย. 1556 จํานวน 134,573 สาย 

2.2 ผลิตและเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.oryor.com เป็นช่องทางที่มีการ
นําเสนอข้อมูล ในรูปแบบการ์ตูนที่ทันสมัย สีสันสดใส และสอดใส่ความ
สนุกสนาน เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้
บริการ นอกจากนั้น www.oryor.com เป็นเว็บไซต์ที่เปรียบเสมือนคลังข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่เก็บสื่อมีเดียหลากหลายรูปแบบของ อย. ที่ได้เผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยมีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบและ
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา รวม 12 เมนู เช่น อย.แอนิเมชั่น  อย.เกมโซน อย.
เธียเตอร์ อย.สเตชั่น อย.การ์ตูน เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้มีการผลิต
และเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวโดยการนําความรู้ผ่านเมนูต่าง ๆ รวม 
50 เรื่อง ดังนี้ 
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1. เมนู ORYOR Animation การ์ตูนแอนิเมชั่นสีสันสดใส สนุกสนาน

จํานวน 3 เรื่อง 
• ชุด ชุมชนสุขภาพดีกับ อย. ตอน “หวาน มัน ฉัน คือเธอ” 

(หวาน มัน เค็ม) 
• ตอน "ยาปฏิชีวนะ อย่าใช้เรื่อยเปื่อย” 
• ตอน "ว่าด้วยเรื่องไอโอดีน" 

2. เมนู ORYOR GameZone โซนสนุกสนานที่ให้ความรู้ผ่านเกมใหม่ ๆ
จํานวน - เรื่อง  

3. เมนู ORYOR  Report  ได้รวบรวมข่าวสารประเด็นร้อนที่เป็นความรู้ 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือผลงานต่างๆ ของ อย.  โดยผ่านรูปแบบการ
นําเสนอเป็น ภาพยนตร์ หรือภาพนิ่ง และยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือ
สาระความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องไปใช้ได้อีกด้วย จํานวน 38 เรื่อง ได้แก่ 

1. อย.เตือน ผู้บริโภค ระวังลูกเล่นโฆษณา หวังแฝงโอ้อวดสรรพคุณ 
2. อย.ทลายแหล่งผลิตและนําเข้าอาหารเจผสมเนื้อสัตว์ วอนผู้บริโภค

ช่วยกันเป็นหูเป็นตา 
3. อย่าหลงเชื่อ !!! โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ อ้างผสมเซลล์ต้นกําเนิด

จากพืชในเครื่องสําอาง 
4. อย่าคิดซื้อยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศใช้เอง เสี่ยง...

อันตรายถึงชีวิต 
5. โวไม่เลิก...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ํามันรําข้าวและจมูกข้าว อ้าง

รักษาได้สารพัดโรค 
6. ยกเลิกทะเบียน "ยาไซบูทรามีน" หลับพบลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์

เสริมอาหาร..โฆษณาอ้างลดอ้วน เสี่ยงอันตราย 
7. ยึด อายัด ยาปลอมกว่า 20 ล้านบาท ย่านบางขุนเทียน 
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8. อยากสวย อย่าเสี่ยง เชื่อโฆษณาโอ้อวด ทําให้ผิวใส ขาวเด้ง 
อันตราย !! 

9. อย.เตือน เข้าหน้าหนาวระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด 
10. พบอีก...โรงงานผลิตและจําหน่ายยาปลอมรายใหญ่ เตือนผู้บริโภค

ซื้อยาจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตปลอดภัยสุด 
11. เลือกกระเช้าดีดี ส่งความสุขวันปีใหม่ 
12. เลือกกระเช้าปีใหม่ ให้ได้ของดีมีคุณภาพ ต้องดูฉลาก 
13. อย่าหลงเชื่อ "เครื่องดื่ม เอนไซม์ เจนิฟู้ด" อ้างรักษาได้สารพัดโรค 
14. ความเข้าใจที่ถูกต้องของกลิ่นผลิตภัณฑ์ วัตถุ อันตรายที่ ใช้ใน

บ้านเรือน 
15. บุกจับบ๊ิกอายส์ผิดกฎหมาย 6 ห้างดังกลางกรุง มูลค่ากว่า 3 แสนบาท 
16. สวยไม่เสี่ยง...อย่าหลงเชื่อสถานเสริมความงามโฆษณาโอ้อวด 
17. บริษทั สถานประกอบการ บริการกําจัดแมลง ต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. 
18. อย.จับมือ บก.ปคบ.จับ แหล่งผลิตยาหยอดตาสมุนไพรผิดกฎหมาย 

ทลายแหล่งผลิตขายยาสัตว์ วัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ่ 
19. อย.รัดกุมขึ้นทะเบียนยา ยืนยัน ยากลูโคซามีน ซัลเฟต ผ่านขั้นตอน

การขึ้นทะเบียนครบถ้วน ถูกต้อง 
20. อย.คุมเข้มอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น ป้องกันปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 
21. อย.เข้ม ตรวจอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่นต่อเนื่อง ป้องกันปนเปื้อนสาร

กัมมันตรังสี โดยเฉพาะผัก-ผลไม้ 
22. อย.คุ้มครองผู้บริโภค จัดเผาทําลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางครั้ง

ใหญ่ มูลค่าหลายร้อยล้านบาท 
23. อย.เตือน ยาลดความอ้วน อันตรายถึงชีวิต 
24. ผู้บริโภคหายห่วง อย.มีมาตรการคุมเข้ม อาหารนําเข้าจากญี่ปุ่นทุก

ชนิดปลอดภัย 
25. อย.เพิ่มช่องทางใหม่ “คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาตกับ อย.” 

สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
26. แพ้ยา อันตรายถึงชีวิต พบแพทย์ต้องแจ้งให้ทราบ 
27. อีกไม่นาน ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เข้าสู่ระบบสากล 
28. อย.ออกคู่มือแนะแนวทางการจัดซื้อและเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ 

พร้อมคาดโทษผู้กระทําผิด มีโทษหนักถึงติดคุก 
29.  บุกจับแหล่งจําหน่ายยาฉีดกลูตาไธโอน พร้อมผลิตภัณฑ์โอ้อวด

สรรพคุณ โฆษณาผ่านเว็บไซต์ 
30. ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA บนฉลากอาหาร

แล้ว ดีเดย์ 24 ส.ค. 54 นี้ 
31. อย.บุกจับแหล่งผลิตอมย้ิมปลอม ย่านทุ่งครุ พร้อมแนะผู้ปกครองถึง

วิธีเลือกซื้อขนม 
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32. พบสารก่อมะเร็งในเครื่องดื่มของไต้หวัน อย.เร่งตรวจสอบเครื่องดื่ม
นําเข้า วอนผู้บริโภคอย่าต่ืนตระหนก 

33. ฉลากโภชนาการ GDA เข้าใจง่าย บังคับใช้แล้ว 
34. อย.ตรวจสอบกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หว่ัน โฆษณาโอ้อวด

สรรพคุณเกินจริง 
35. ทลายโกดังเก็บผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ยึดของกลางกว่า ๖๐ 

ล้านบาท 
36. จับอีกแล้ว เว็บไซต์โฆษณาฉีดโบท็อกซ์และกลูตาไธโอน 
37. ลุยกวาดล้างร้านค้าแผงลอยขายยาปลุกเซ็กซ์ปลอม ย่านสุขุมวิท

และคลองถม 
38. เตือนสาว ๆ โปรดระวังการใช้บริการฉีด filler จากยาท่ีไม่ได้ขึ้น

ทะเบียน 
4. เมนู ORYOR  Fact Sheet  ข้อมูลสุขภาพจาก อย. โดยมีเนื้อหา

วิชาการที่อ่านง่าย สีสันสะดุดตา จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ 
1. ไอคิวดี ไอโอดีนช่วยได้ 
2. ก้าวทัน เซลล์ต้นกําเนิดในเครื่องสําอาง 
3. ไอโอดีน สําคัญนะ 
4. ดูแลใส่ใจ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ 
5. รู้ทันโฆษณาเครื่องมือแพทย์หลอกลวง 
6. กาวติดขนตา 
7. สัญลักษณ์ทางโภชนาการแบบ จีดีเอ (GDA) 

2.3 จัดทําสื่อการเรียนรู้ระบบ E-Learning 

1. ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ระบบ E-learning ชุด “4.1 ซ่า 
ครอบครัวฮาเฮ ฉลากเลือก ฉลาดใช้ กับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย”์ 

2.4 ผลิตและเผยแพรค่วามรู้ผ่านแผน่พับ/โปสเตอร์/บทความรู/้คู่มือ 
 - ผลิตและเผยแพร่แผ่นพับ จาํนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. อสม.พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค จํานวน 1,000,000 แผ่น 
2. ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวานมันเค็ม จํานวน 200,000 แผ่น 
3. รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน 140,000 แผ่น 
4. เครื่องหมาย อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน 140,000 แผ่น 
5. เตือนภัย...อันตราย กาแฟลดความอ้วน จํานวน 140,000 แผ่น 
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 - ผลิตและเผยแพร่คู่มือ จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. อสม.พลังยิ่งใหญ่ คนไทยปลอดภัยบริโภค จํานวน 120,000 เล่ม 
2. คู่มือปฏิบัติการ รพ.สต.ชุด บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง จํานวน 

12,000 เล่ม 
3. คู่มือปฏิบัติงาน อสม.พลังยิ่งใหญ ่คนไทยปลอดภัยบริโภค ครั้งที่ 2

จํานวน 500,000 เล่ม 
4. คู่มือ เรื่องบันทึก (ไม)่ ลับฉบับสวยพริ้งอย่างปลอดภัย จํานวน 87,000 เล่ม 
5. คู่มือปฏิบัติงาน อสม.พลังยิ่งใหญ ่คนไทยปลอดภัยบริโภค ครั้งที่ 3

จํานวน 550,000 เล่ม 

 
2.5 ผลิตและเผยแพร่จลุสาร อย.Report 

- ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว "อย.Report" เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 18,000 
เล่ม เผยแพร่ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียน อย.น้อย 
ร้านขายยาทั่วประเทศ สํานักอนามัย สํานักงานเขต และผู้สนใจทั่วไป 
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2.6 ผลิตและเผยแพรผ่่านชดุนิทรรศการ 
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านชุดนิทรรศการ ชุด “รู้จักกิน รู้จักใช้ ปลอดภัย ปลอด

โรค” จํานวน 15 เรื่อง / 6,660 ชุด 
- ผลิตนิทรรศการเพื่อแสดง ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ

หน่วยงานอื่นที่ขอสนับสนุน จํานวน 83 ช้ิน  ติดต้ังและจัดแสดงนิทรรศการ 
จํานวน 29 ครั้ง 

- ติดต้ังและจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 12 ครั้ง 

สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบรโิภคผลิตภัณฑส์ุขภาพอย่างปลอดภัย 

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในประเด็นสําคัญต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของสํานักงานฯ ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคใน
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าว/เรื่องเร่งด่วนทางสื่อโทรทัศน์ 
- สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

ช่อง 3 และ ช่วงข่าวภาคคํ่า ช่วงที่ 1 ช่อง 7 จํานวน 13 เรื่อง 15 ครั้ง 
1. อย.คุมเข้มสารกัมมันตรังสีอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น 
2. บ๊ิกอาย 
3. การเผาทําลายสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ 
4. อย.รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน นําชุมชนเฝ้าระวังโฆษณาลวง 
5. อย.ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการ (GDA) หวังให้คนไทยสุขภาพดี 
6. เผาของกลางยาเสพติด 
7. อย.บุกทลายแหล่งเก็บเครื่องมือแพทย์ ยา เครื่องสําอาง 
8. อย.จัดระเบียบโฆษณาเครื่องสําอาง 
9. อย.จับคลินิกความงามชื่อดัง 
10. จับกุมเว็บไซต์โฆษณาฉีดโบท็อกซ์และกลูต้าไธโอน 
11. อย.รับมือโลกเปลี่ยนแปลง...ความเสี่ยงเปลี่ยนไป 
12. อย.บุกทลายยาปลุกเซ็กซ์ และเซ็กซ์ทอย 
13. อย.เตือนยาฉีด filler ย่ีห้อ teosyal 
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2. ผลิตและเผยแพร่บทความเชิงรุกและเรื่องเร่งด่วนทางหนังสือพิมพ ์  

 
- เผยแพร่บทความเชิงรุกและเรื่องเร่งด่วนทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทู

เดย์ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน ข่าวสด บ้านเมือง สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จํานวน 
21 เรื่อง 105 ครั้ง 
1. ยํ้าชัด ๆ ก่อนหมดเวลาภายใน 31 ธันวา 53 อย่าลืมจดแจ้งเครื่องสําอาง กับ อย. 
2. คนไทยฉลาดตอ้งไม่ขาดไอโอดีน 
3. ของขวัญชิ้นใหญ่ ส่งถึงคนไทยทั้งประเทศ ต้อนรับปีกระต่าย "คนไทยฉลาดต้อง

ไม่ขาดไอโอดีน" 
4. ครบรอบ 36 ปี อย. กับการอยู่เคียงข้างคนไทย “คุ้มครอง ห่วงใย ใส่ใจคณุภาพ” 
5. กาแฟลดความอ้วน ทางลัดอันตรายที่คนอยากผอมต้องระวัง 
6. จริงหรือวิตามินบี 12 ช่วยใหฉ้ลาด มีความคิดดี ๆ ? 
7. ระวังภัย สถานเสริมความงาม คลินิก ใช้เครื่องมือแพทย์ไม่ได้ผ่านการอนุญาต

จากอย. ผู้ใช้ไม่เชี่ยวชาญ เสี่ยง! หน้าเสียโฉม 
8. น้ํามันทอดซ้ําอันตราย เสี่ยง! มะเร็งร้ายถามหา 
9. อย่าหลงเชื่อโฆษณาอาหาร "เอนไซม ์เจนิฟู้ด" ขี้จุ๊..รักษาโรค 
10. ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารไม่ใช่ยา อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวด อ้างรักษาสารพัดโรค 

ระวัง! อันตรายที่แฝงมา 
11. แฟชั่น "บ๊ิกอาย" สวย แต่...อันตราย 
12. ปราบปรามจริงจัง...ยับย้ังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย 
13. เผาทําลายสิ้นซาก! ปิดฉากผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางผิดกฎหมาย ประกาศ

เดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นทุกแหล่ง ผูท้ําผิดมีโทษถึงคุก 
14. หน่อไม้ป๊ีบปรับกรด เปรี้ยวสักนิดชีวิตและปลอดภัย 
15. ปี 3 แล้วจ้า! อย.เพิ่มรางวัลอย่างจุใจ “อย. Quality Award ปี 2554” สง่เสริม

จริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
16. อย.Quality Award ปี 2554" ส่งเสริมสถานประกอบการดีจริยธรรมเด่น 
17. สืบค้นง่าย ได้ข้อมูลฉับไว เพียงใช้ "เลขที่ใบรบัแจ้ง" บนฉลากเครื่องสําอาง 

ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ 
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18. อันตรายถึงชีวิต ! อย่าคิดซื้อยาจากตลาดนัด แผงลอย รถเร่ 
19. สุดสะดวกต่อใบอนุญาตยาและวัตถุเสพติดทางไปรษณีย์ 
20. สืบค้นง่ายได้ข้อมูลฉับไว เพียงใช้ “เลขทีใ่บรับแจ้ง” บนฉลากเครื่องสําอาง 

ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ อย. 
21. ฉลากโภชนาการ GDA บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วต้ังแต่ 24 ส.ค. 54 อย.ช่วย

ผู้บริโภคชาวไทยมีสุขภาพดี 
- สกู๊ปข่าวทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จํานวน ๓ เรื่อง 

1. เข้ม ๕ ฉลากอาหาร แก้! เด็กติดหวาน  
2. เลือกซื้อไม่ดี มภัีย “สินค้าอันตราย” จับเท่าไหร่ก็ไม่หมด 
3. มหันตภัยยาปลุกเซ็กซ์เถื่อน อย.ออกโรงเตือนผู้บริโภค..ระวังอันตรายถึงชีวิต 

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ทางสถานี FM 92.5 MHz ความยาว 1 นาท ี               
จํานวน 17 เรือ่ง 
1. อย.เตือนคลินิกและสถานเสริมความงาม อย่าโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง เครื่องมือ

ทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานประกอบการเสริมความงามต้องขออนุญาตนําเข้า หาก
ตรวจพบมีโทษทั้งจําและปรับ อย.ตรวจเข้ม 

2. อย.เชือดโฆษณาผลิตภัณฑ์ เอนไซม์ เจนิฟู้ด หลังด้ือแพ่งไม่ระงับโฆษณา 
3. อย.แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยารัดกุมยืนยัน "ยากลูโคซามีน ซัลเฟต" ผ่านขั้นตอน

การขึ้นทะเบียนตามกระบวนการที่ถูกต้องครบถ้วน 
4. อย.เข้ม การนําเข้าอาหารและเครื่องสําอาง สกัดก้ันสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
5. อย.เจ้าภาพประชุมผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยด้านอาหารระดับอาเซียน ครั้งที่ 8 
6. อย.จับมือ บก.ปคบ.บุกตรวจสถานที่แจก "ชา" กลางกรุงอ้างลดเบาหวานและรักษา

สารพัดโรค 
7. อย.เตือนผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาต้องแจ้งแพทย์ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงยาที่แพ้ หว่ัน

อันตราย 
8. อย.เผยมติคณะกรรมการอาหาร เรื่อง GDA และมาตรฐานอาหารปนเปื้อนกัมมันตรังสี 
9. อย.เตรียมเผาของกลาง อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ เถื่อน หลอกลวง

ผู้บริโภค น้ําหนักกว่า 20,000 กิโลกรมั มลูค่ากว่า 450 ลา้นบาท 29 เมษายนนี้ 
10. อย.คลายกังวลให้คนกินเส้น เผย มาตรการคมุเข้มโรงงานเส้นก๋วยเต๋ียว 
11. ดีเดย์ 14 ก.ย. 54 นี ้อย.เผยโฉมหน้า ! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า 

“ฝาก อย.เตือนภัย”  
12. จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์และกลูต้าไธโอนผิดกฎหมาย หลอกหญิง

สาวใช้บริการ 
13. อย.เปิดตัว ! ผูช้นะการประกวดเรียงความเรื่องเล่า “ฝาก อย.เตือนภัย” 
14. อย.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพรับมือ “โลกเปลี่ยนแปลง...ความเสี่ยงเปลี่ยนไป” 
15. เฟ้นหาคนดีสู่ปีที่ 3 อย.มอบรางวัล Quality Award ปี 2554 เชิดชูสถาน

ประกอบการดี จริยธรรมเด่น 
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16. อย.ทบทวนคําโฆษณากํากวมและฉลากของ “เครื่องดื่มรังนก” ป้องกันผูบ้ริโภค
เข้าใจผิด 

17. อย.เตือน!!! ยาฉีดคีไตรโซน (Ketrixone) ผดิกฎหมายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
2.1 ตรวจและวิเคราะหข์่าว จํานวน 13,983 เรื่อง 
2.2 แถลงข่าว จํานวน 30 เรื่อง  

1. จุรินทร์ สั่งลุยบริษัทผลิตและนําเข้าอาหารเจ ผสมเนื้อสัตว์ มูลค่ากว่า 3 
ล้านบาท หลอกลวงผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ 

2. บุกทลายโรงงานผลิตยาปลอม ย่านบางขุนเทียน ยึดและอายัดของกลาง 
มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท 

3. บุกทลายโรงงานพร้อมจับกุมขบวนการลักลอบผลิต นําเข้า และจําหน่ายยา
ปลอมรายใหญ่ พบยาทําแท้งกว่าแสนเม็ด และยาผิดกฎหมายจํานวนมาก 
มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท 

4. อย. จับมือ สมาคมผู้ผลิตเครื่องสําอางไทย สมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย สิ่งชําระ
ล้าง และผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกัน
คุ้มครองผู้บริโภคจากโฆษณาเกินจริง 

5. จุรินทร์ นําตรวจกระเช้าปีใหม่ แนะเลือกของดีมีคุณภาพและปลอดเหล้า 
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

6. ทลายแหล่งค้าปลีกและขายส่งกาแฟใส่สารไซบรูทรามีน อันตราย! พร้อมยา
แผนโบราณโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ย่านบึงกุ่ม มูลค่ากว่า 6 แสนบาท 

7. อย.เปิดตัวสังคมออนไลน์ Facebook/Twitter "FDAthai" รวดเร็ว ฉับไว 
โดนใจผู้บริโภค 

8. อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกจับแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ ส่งขายคลินิก
ผิวหนังทั่วประเทศมูลค่ากว่า 30 ล้าน 

9. ล่อซื้อยาย่านพัฒน์พงศ์ อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกจับร้านขายยา พบยา
ปลอมและยาไม่มีทะเบียนจํานวนมากมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท 

10. พบอีก แหล่งผลิตยาหยอดตามสมุนไพรผิดกฎหมาย ย่านลาดกระบัง อย.
จับมือ บก.ปคบ.บุกตรวจจับหลังรับเรื่องร้องเรียน 

11. ทลายแหล่งผลิต / ขายยาสัตว์ และวัตถุอันตรายผิดกฎหมายรายใหญ่ ย่าน
ลําลูกกา ตัดวงจรส่งยาสัตว์ปลอม ป้องสัตว์เลี้ยงปลอดภัย 

12. อย. - บก.ปคบ.ลุยตรวจคอนแทคเลนส์ "บ๊ิกอายส์" ทั่วกรุง จับยึดบ๊ิกอายส์
ผิดกฎหมายได้นับพัน 

13. อย.จับมือ บก.ปคบ.ตรวจจับโรงงานผลิตน้ํามันพืชทอดซ้ํา บรรจุป๊ีบส่งขาย
ให้ผู้ค้ารายย่อย 

14. อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.บุกทลายแหล่งลักลอบขายยาปลุกเซ็กซ์ปลอม ย่าน
สุขุมวิท พบยา อาหารผิดกฎหมายเพียบ! มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 

15. อย.เผยเพิ่มมาตรการเข้ม คุมอาหารที่นําเข้าจากญี่ปุ่น โดยเฉพาะผัก-ผลไม้ 
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16. อย.เผยมติคณะกรรมการอาหารเรื่อง GDA และมาตรฐานอาหารปนเปื้อน
กัมมันตรังสี 

17. ปิดฉากอาหารปลอม ยาเถื่อน เครื่องสําอางอันตราย เครื่องมือแพทย์นัก
กฎหมาย เผาทําลายครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ น้ําหนักกว่า 2,000 กก. 
มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท 

18. ทลายแหล่งผลิตอมย้ิมปลอม ย่านทุ่งครุส่งขายตามตลาดน้ํา อันตรายต่อเด็ก  
19. 24 ส.ค. 54 อย.ประกาศบังคับใช้ฉลากโภชนาการ (GDA) หวังให้คนไทยสุขภาพดี 
20. ทลายแหล่งจําหน่ายยาฉีดกลูตาไธโอน อาหารเสริมโอ้อวดสรรพคุณ อ้างทํา

ผิวขาวโฆษณาผ่านเว็บไซต์ หลอกลวงหญิงสาว 
21. รัฐสนับสนุนงบให้ผู้ประกอบการเกลือบริโภครายย่อยซื้อเครื่องผสมไอโอดีน

หวังช่วยคนไทยได้บริโภคเกลือคุณภาพ ไม่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน 
22. ได้ฤกษ์เผาใหญ่ ! ยาเสพติดจํานวนกว่า 2,426 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 

7,400 ล้านบาท (24 มิ.ย.นี้) 
23. บุกทลายแหล่งเก็บเครื่องมือแพทย์ ยา เครื่องสําอางผิดกฎหมาย จํานวน

มาก ยึดของกลางมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท  
24. จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์และกลูตาไธโอนผิดกฎหมาย 

หลอกหญิงสาวใช้บริการ 
25. อย.ร่วมกับ บก.ปคบ.ลุยกวาดล้างแผงลอยขายยาปลุกเซ็กซ์ปลอม ย่าน

สุขุมวิทและคลองถมเร่งขยายผลจับกุมเอเยนต์ใหญ่ค้ายาผิดกฎหมาย มิให้
ทําลายช่ือเสียงท่องเที่ยวไทย 

26. บุกเชือดโรงเรียนสอนต่อเล็บ 2 แห่ง ย่านลาดพร้าวและสามเสนปลอม
สินค้า ลักลอบนําเข้าและจําหน่ายยาทาเล็บ ผลิตภัณฑ์บํารุงเล็บย่ีห้อ OPI 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

27. อย.เตือน เรื่อง ยาฉีด filler ย่ีห้อ “TEOSYAL” 
28. อย.จับมือ บก.ปคบ.ลุยเมืองอุดร กวาดจับร้านขายยาผิดกฎหมาย 
29. บุกจับผู้ลักลอบขายยาฉีดเสริมความงามผิดกฎหมายจํานวนมากย่านนวมินทร์ใช้

ช่ือ อีเมล 108 healthyplus เตือนแพทย์ ประชาชน ระวังอย่าซ ื้อ 
30. บุกสถานที่จําหน่ายอาหารเจปลอมรายใหญ่ย่านสุขสวัสด์ิ พบมี DNA 

เนื้อสัตว์ผสม หลอกลวงผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ 
31. ผลงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายครั้งใหญ่ ส่งท้ายปีงบ 54 

จับผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสําอาง ผิดกฎหมาย 5 แห่ง 
รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท 

2.3 จัดทําข่าวแจก จํานวน 111 เรื่อง  
1. อย.เผยโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอ้างเซลล์ต้นกําเนิดจากพืชในเครื่องสําอาง 

เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ 
2. ดีเดย์ 31 ธ.ค. 53 เกลือบริโภค น้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร ซอสปรุงรส 

ซีอ๊ิว ต้องเสริมไอโอดีน ป้องกันคนไทยไอคิวตํ่า 
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3. อย.เตือน อย่าซื้อยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาใช้เอง 
อันตรายถึงชีวิต 

4. อย.เตือนอย่าหลงเชื่อน้ํามันรําข้าวและจมูกข้าว โวสรรพคุณ รักษาสารพัดโรค 
5. อย.เผยขณะนี้ได้มีการถอนผลิตภัณฑ์ "ยาไซบูทรามีน" ออกจากตลาด โดย

ความสมัครใจของผู้ผลิต หลังพบเสี่ยงต่อผู้มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอด
เลือด ขอให้แพทย์ เภสัชกร งดสั่งจ่ายยาไซบรูทรามีน พร้อมเตือน
ประชาชน ระวังอันตรายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่ยาไซบรูทามีน 

6. อย.จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคําขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ เร่งเดินเครื่อง เผย 
เพียง ๓ เดือน ผลงานน่าพอใจ พร้อมจะเดินหน้าปรับปรุงบริการให้โปร่งใส
และรวดเร็ว 

7. อย.จับมือ บก.ปคบ.บุกตรวจแหล่งลักลอบนําเข้าและขายยาผิดกฎหมาย 
ย่านมหานาค มูลค่ากว่า ๓ แสนบาท จับดําเนินคดีผู้ค้าทันที 

8. เตือนเข้ม คลินิกและสถานเสริมความงามทุกแห่ง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่าโฆษณาโอ้อวดเปิดคอร์สความงาม ทําให้ผิวใส ขาว เด้ง ด้วยวัสดุ
เครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมให้บริการลดน้ําหนักด้วยการใช้ยา หรือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ใส่ไซบูทรามีน ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับอันตราย อย.
ตรวจเข้ม ธันวา นี้ 

9. อย.เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างทําหนังสือครบรอบ 36 
10. สธ.คลอดประกาศ เรื่อง อาหารฉายรังสี ฉบับใหม่ล่าสุด บังคับใช้

เครื่องหมายการฉายรังสี 
11. อย.เผยผลผู้กระทําผิดเฉพาะ พ.ร.บ.อาหาร เพียง 1 ปี กว่า 500 ราย 
12. นัดหารือผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมรับประกาศ 4 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา

ในทางปฏิบัติ พร้อมเสริมเรื่องการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 

13. อย.ยํ้า! 31 ธ.ค.นี้ หมดเวลาผ่อนผัน รีบจดแจ้งเครื่องสําอางให้แล้วเสร็จ 
เอาจริง พ้นกําหนดมีโทษจับปรับ 

14. 36 ปี อย. "รวมพลังเครือข่าย เพื่อคนไทยสุขภาพดี" 
15. อย.คุมเข้มผู้ประกอบการยกระดับการผลิตอาหาร 4 ประเภทมุ่งสู่ GMP 
16. อย.เผย ต้ังศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรร.) ร่วม 

2 ปี สร้างผลงานช่วยผู้บริโภคมิให้เป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด
กฎหมายผ่านสื่อต่าง ๆ 

17. อย.เผย มาตรการคุมเข้มเครื่องในสุกรนําเข้าจากต่างประเทศ 
18. อย.เข้ม !!! ออกประกาศกําหนดให้พบสารปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้

จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ให้ลดเสี่ยงบริโภคสารก่อมะเร็งยิ่งขึ้น 
19. อย.เข้ม สั่งฟันโฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์ เจนิฟู้ด อวดอ้างรักษาสารพัดโรค..

โกหกทั้งเพเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ 
20. อย.เดินหน้าผลักดันให้คนไทยทั้งประเทศได้บริโภคเกลือ น้ําปลา น้ําเกลือปรุง

อาหาร ซอสปรุงรส ซีอ๊ิวที่มีไอโอดีน ให้ สสจ.สํารวจโรงงานผลิตทั่วประเทศ 
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21. อย.แนะ! 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ 
22. อย.ประกาศ กําหนดข้อความบนฉลากของน้ําปลา น้ําเกลือปรุงอาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และต้องระบุมี 
"ไอโอดีน" เป็นส่วนผสม 

23. อย.เตือนอันตรายจากลวดเย็บกระดาษที่เย็บกระทงขนม 
24. อย.เตือนผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์วัตถอัุนตรายที่มีกลิ่นหอมยังมีอันตราย 
25. อย.เตือนคลินิกและสถานเสริมความงาม อย่าโฆษณาโอ้อวดหลอกลวง 

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานเสริมความงาม ต้องขออนุญาตนําเข้า 
หากตรวจพบมีโทษทั้งจําและปรับ อย.ตรวจเข้ม มีนา นี้ 

26. อย.เชือด โฆษณาผลิตภัณฑ์เอนไซม์ เจนิฟู้ด หลังด้ือแพ่งไม่ระงับโฆษณา 
27. อย.แจงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยารัดกุม ยืนยัน "ยากลูโคซามีน ซัลเฟต" 

ผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตามกระบวนการที่ถูกต้องครบถ้วน 
28. อย.เข้ม การนําเข้าอาหารและเครื่องสําอาง สกัดก้ันสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
29. อย.แนะแนวทางผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการกําจัดปลวกและแมลง พร้อม

คุมเข้ม! ผู้ประกอบการ 
30. อย.เตรียมปรับฉลาก "อาหาร และขนมกรุบกรอบ" เป็น GDA เน้นอ่านและ

เข้าใจง่าย ให้รู้สารอาหารที่ได้รับ หวังลดหวาน มัน เค็ม 
31. อย.สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค สั่งคุมเข้มอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น 
32. อย.ลงดาบ บริษัทผู้ผลิต/ผู้นําเข้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งดําเนินคดีฐาน

แสดงฉลากไม่ถูกต้อง 
33. อย.เจ้าภาพประชุมผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยด้านอาหารระดับอาเซียน ครั้งที่ 8 
34. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 1) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร

นําเข้าจากญี่ปุ่น 
35. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 2) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร

นําเข้าจากญี่ปุ่น 
36. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 3) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร

นําเข้าจากญี่ปุ่น 
37. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 4) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร

นําเข้าจากญี่ปุ่น 
38. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 5) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร

นําเข้าจากญี่ปุ่น 
39. อย.พาสื่อตะลุย จ.กระบี่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน

ร่าหมาด มุ่งยกระดับสู่มาตรฐานจีเอ็มพี และหมู่บ้านชาวเลสังกะอู้ เรียนรู้
วิถีชุมชน 

40. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 6) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร
นําเข้าจากญี่ปุ่น 

41. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 7) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร
นําเข้าจากญี่ปุ่น 
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42. อย.จับมือ บก.ปคบ.บุกตรวจสถานที่แจก "ชา" กลางกรุงอ้างลดเบาหวาน 
และรักษาสารพัดโรค 

43. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 8) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร
นําเข้าจากญี่ปุ่น 

44. (รายงานผลตรวจครั้งที่ 9) อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหาร
นําเข้าจากญี่ปุ่น 

45. เตือนนักท่องเที่ยว "งดหิ้วผัก-ผลไม้จากญี่ปุ่น" เสี่ยงปนเปื้อนสาร
กัมมันตรังสี 

46. อย.เตรียมออกกฎหมายบังคับใช้ฉลากโภชนาการรูปแบบ GDA เน้นอ่าน
เข้าใจง่าย เร่งทําประชาพิจารณ์หวัง ลด หวาน มัน เค็ม ในเด็กไทย บริโภค
อย่างเหมาะสมกับสุขภาพ 

47. อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารนําเข้าญี่ปุ่น (รายงานผลการ
ตรวจครั้งที่ 10) 

48. อย.เตือนผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาต้องแจ้งแพทย์ทราบเพ่ือหลีกเลี่ยงยาที่แพ้ 
หว่ันอันตรายทั้งชีวิต 

49. อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารนําเข้าญี่ปุ่น (รายงานผลการ
ตรวจครั้งที่ 11) 

50. อย.มั่นใจ! ภายใน 5 ปี เห็นแน่ฉลาดบ่งชี้อันตรายระบบ GHS พบผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายในไทย 

51. ผู้ประกอบการเฮ! อย.เปิดให้บริการ "คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาต อย.เมษานี้ 
52. อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารนําเข้าญี่ปุ่น (รายงานผลการ

ตรวจครั้งที่ 12) 
53. อย.ออกกฎลําดับเพิ่ม"เลขที่ใบรับแจ้ง" บนฉลากเครื่องสําอาง ดีเดย์ 14 ก.ย.นี้ 

ช่วยผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง ง่ายต่อการตรวจสอบ 
54. อย.เผย ผลตรวจวัดสารกัมมันตรังสีในอาหารนําเข้าญี่ปุ่น (รายงานผลการ

ตรวจครั้งที่ 13) พร้อมออกประกาศ 2 ฉบับมีผลอ้างอิงใช้แล้ว 
55. อย.ปรับระดับการคุมเข้มอาหารทุกประเภทที่นําเข้าจากญี่ปุ่น ขอผู้บริโภควางใจ 
56. อย.ยํ้า ! อ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้งก่อนซื้อปลอดภัยกว่า 
57. อย.เข้ม ! อาหารนําเข้าจากญี่ปุ่นตามประกาศกระทรวงฯ พร้อมสุ่มตรวจต่อเนื่อง 
58. อย.เตรียมเผาผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ เตือน

หลอกลวงผู้บริโภค น้ําหนักกว่า 2,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 450 ล้านบาท 
29 เมษายนนี้ 

59. อย.เผยความคืบหน้ามาตรการอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น 
60. อย.เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค ตะลุยตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล เริ่มพฤษภาคมนี้ 
61. อย.คลายกังวลให้คนกินเส้น เผยมาตรการคุมเข้มโรงงานเส้นก๋วยเต๋ียว 
62. อย.เผยความคืบหน้ามาตรการอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น 
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63. อย .ออกคู่มือแนะแนวทางจัดซื้ อ  และเช่ าบริการเครื่ องมือแพทย์แ ก่
สถานพยาบาลทุกแห่ง พร้อมคาดโทษผู้ผลิต ผู้นําเข้า ขี้ฉ้อ มีโทษหนักถึงติดคุก! 

64. อย.รวมพลังเครือข่ายภาคประชาชน นําชุมชนเฝ้าระวังโฆษณาลวง ร่วม
คุ้มครองตนเองและชุมชน 

65. อย.คุ้มเข้มยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบซูโดอีฟรีดีน ให้ผู้รับอนุญาต
ผลิต/นําเข้า จําหน่ายได้ไม่เกิน 5,000 เม็ด ต่อแห่ง ต่อเดือน ร้านขายยา
ห้ามจําหน่ายเกิน 60 เม็ดต่อราย สกัดก้ันการนําไปเป็นสารตั้งต้นยาเสพติด 

66. อย.เตรียมคลอดประกาศอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่นฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้ 
67. อย.เผยผลตรวจสอบกาแฟและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นข่าว พบมีการขอ

อนุญาตถูกต้อง แต่หากโฆษณาโม้เกินจริง จะถูกดําเนินคดีอย่างเฉียบขาด 
68. อย.เร่งตรวจสอบเครื่องดื่มนําเข้าจากไต้หวัน หลังมีข่าวพบสารก่อมะเร็ง 
69. ทะลายร้านขวัญข้าว ย่านดอนเมือง พบกาแฟลดความอ้วนใส่ยาไซบูทรามีน 

พร้อมเครื่องสําอางผสมสารห้ามใช้เพียบ! มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท 
70. อย.เฝ้าระวังผักนําเข้าจากยุโรป ทยอยเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้ออีโคไลสาย

พันธ์ุ O104:H4 ขอให้ผู้บริโภควางใจ แนะล้างผักให้สะอาดรักษาสุขอนามัย  
71. อย.แจง การขึ้นทะเบียนตํารับยาเอดส์ไม่ช้ายึดความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญ 
72. อย.เผย “ฟอร์มาลิน” จัดเป็นสารห้ามใช้ในอาหารหากตรวจพบการ

ปนเปื้อนจะมีโทษหนักทั้งจําทั้งปรับ 
73. อย .ติวเข้ม ครูและนักเรียนแกนนํา อย .น้อย ในเขต กทม .หวังสร้าง

พฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย 
74. อย.เข้ม !!! การขี้นทะเบียนและการแสดงฉลากวัตถุอันตรายทางกระทรวง

สาธารณสุขป้องกันการนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
75. เฟ้นหาคนดีสู่ปีที่ 3 ! อย.มอบรางวัล อย.Quality Award ปี 2554 เชิดชู

สถานประกอบการดีจริยธรรมเด่น 
76. อย.เผยความคืบหน้าอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่น 
77. แฟคชีท การตรวจสอบ  “ร้านเจ๊ เล้ง” พบผลิตภัณฑ์อาหารนําเข้าจาก

ต่างประเทศไม่แสดงฉลากภาษาไทยยึดของกลางมูลค่ากว่า 100,000 บาท 
78. อย.เผยมาตรการเฝ้าระวังแหล่งผลิต/จําหน่ายอาหารทุกประเภทที่ทํามา

จากไก่ ประสาน สสจ.ทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสด ร้านอาหาร
ตามสั่ง ร้านปิ้งย่าง อย่างเข้มงวด 

79. อย.ชวนพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนําไปเผาอย่างโปร่งใส 
80. อย.ไม่หยุดย้ัง ขับเคลื่อนหลายมาตรการมุ่งแก้ไขปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน 
81. พบรถเร่ฉายหนังขาย “ยาแผนโบราณผสมสารสเตียรอยด์” เตือนผู้บริโภค

เสี่ยงอันตราย 
82. การเข้าสู่ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ระหว่าง อย.กับ กรมศุลกากร 
83. อย.เดินหน้า เฝา้ระวังอาหารนําเข้าจากญี่ปุ่นและยุโรป 
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84. ดีเดย์ 14 ก.ค.54 นี้ อย.เผยโฉมหน้า ! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่อง
เล่า “ฝาก อย.เตือนภัย” 

85. อย.เปิดตัว ! ผู้ชนะการประกวดเรียงความเรื่องเล่า “ฝากอย.เตือนภัย” 
86. อย.เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพรับมือ “โลกเปลี่ยนแปลง...ความเสี่ยงเปลี่ยนไป” 
87. อย.เผยพบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ํายาบ้วนปาก “ออรัล-บี” ขอให้

ประชาชนระงับการใช้ 
88. อย.เผยมติคณะกรรมการยา ปรับสถานะยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน

เป็นยาควบคุมพิเศษ 
89. เตือนผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างทําหนังสือครบรอบ 39 ปี อย.

ยํ้า ! ไม่มีนโยบายจัดทําหนังสือครบรอบปี 
90. อย.ทบทวนคําโฆษณากํากวมและฉลากของ “เครื่องดื่มรังนก” ป้องกัน

ผู้บริโภคเข้าใจผิด 
91. อย.ติวเข้ม ครูและนักเรียนแกนนํา อย.น้อยระดับภูมิภาค หวังสร้างเครือข่ายเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสมปลอดภัย 
92. อย.จัดประชุม แจงขั้นตอนจัดการกับโฆษณาเครื่องสําอางฝ่าฝืนกฎหมาย 
93. อย.เตือน!! ยาฉีดคีไตรโซน (Ketrixone) ผิดมาตรฐานเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
94. อย.เตือนบังคับใช้ประกาศอาหารนําเข้าญี่ปุ่นฉบับใหม่ 
95. อย.เตือนผู้ประกอบการ หยุด! ลักลอบผลิต/นําเข้า/จําหน่าย ปลาปักเป้า 
96. อย.ติวเข้มผู้ประกอบการแสดงฉลากโภชนาการจีดีเอ ก่อนบังคับใช้ 24 

สิงหาคม 2554 
97. อย.เพิ่มโอกาสเข้าถึงยา เตรียมแก้ไขประกาศให้ขึ้นทะเบียนยาสามัญใหม่ได้เร็วขึ้น 
98. อย.ห่วงใยกรณีนมโรงเรียน แนะพ่อแม่สอนเด็กรู้จักสังเกตลักษณะนมก่อนดื่ม 
99. อย.เดินหน้าเตรียมความพร้อมยาแผนโบราณสู่ยุคการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 
100. อย.ถกร่วมภาคธุรกิจ พัฒนาระบบการให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่สากล 
101. อย.เข้ม มิให้นําวัตถุอันตรายทางสาธารณสุขไปใช้ทางการเกษตร มีโทษ

หนักและอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
102. อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ซันคลาร่า” โวสรรพคุณเกิน

จริงผิดกฎหมาย 
103. เผยโฉม 36 สถานประกอบการดีจริยธรรมเด่น คว้ารางวัล อย.ควอลิต้ี อวอร์ด 

ประจําปี 54 
104. อย.นําทีมสื่อ ร่วมพิสูจน์ยาเสพติดก่อนเข้าเตาเผา 
105. อย.จัดประชุมอบรมเพิ่มความปลอดภัยด้านสารเคมีระดับชาติติวเข้ม 

ผลิตผู้เชี่ยวชาญติดฉลาก GHS  
106. สุดสะดวก อย.ให้ต่ออายุใบอนุญาตยาและวัตถุเสพติดทางไปรษณีย์แล้ว 

ประหยัดเวลา เร็วกว่าเดิม 
107. ข่าวดี!!! ปรับลดราคายาแก้ปวดเรื้อรัง ยานําสลบที่ใช้ในการผ่าตัดและยา

นอนหลับ เริ่ม 1 ต.ค. 54 นี้ 
108. อย.ออกประกาศปรับยาซูโดอีเฟดรีนเป็นยาควบคุมพิเศษ เริ่ม 19 ธ.ค. นี้ 
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109. อันตราย “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” พบผสมยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 
110. อย.เผยแคนตาลูปปนเปื้อน “ลิสเทอเรีย” จากสหรัฐไม่มีการนําเข้าในไทย 
111. อย.คุมเข้ม! การจัดทําบันทึกและรายงานการผลิต นําเข้า หรือขาย

เครื่องมือแพทย์ 

2) รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง รู้จักดูแลสุขภาพ
ด้วยการพ่ึงพาตนเอง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง มีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ รวมถึง มี
พฤติกรรมการปกป้องสิทธิ โดยการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2554 ได้ดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
1. โครงการ อย.น้อย “สุขภาพดี เริ่มที่โรงเรียน” 

              เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีความต่ืนตัวในการแสวงหาข่าวสาร รู้จักปกป้องตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
สามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงสามารถนํากิจกรรม อย.น้อยไปพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้
ดําเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนส่งเสริมการดาํเนนิกิจกรรม อย.น้อย  โดย 
- สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. ทั้งใน กทม. และภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 183 เขตพื้นทีก่ารศึกษา (สนบัสนุน
ผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)  รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนใน
สังกัด สช. และสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วย  

- สนับสนุนงบประมาณให้ สสจ.จัดเวที อย.น้อยระดับภาค 
-  สนับสนุนสื่อ สนับสนุนสํานกังานสาธารณสุขจังหวัด และโรงเรียนในการ

ดําเนินกิจกรรม อย. น้อย  โดยปีนี้มีการผลติสื่อ ได้แก่  
o นาฬิกาแขวนผนัง ขอบหนัง จํานวน 2 ส ีจาํนวน 570 เรอืน 
o ถุงผ้าสปันบอน  จํานวน 6,000 ใบ  
o ไฟฉาย 950 อัน  
o เสื้อยืด อย. น้อย  คอปก มีตราสัญลักษณ์ อย.น้อย (โล้โก้ 4 สี) เนื้อผ้า 

Dry  ขาวลาย Buffer ลายสี่เหลี่ยม (Cotton 60% , Polyester 40%) 
จํานวน 2,100 ตัว  

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้โรงเรยีนมีการทํากิจกรรม อย.นอ้ย  
โดยจัดทํา DVD Best Practice เพื่อเป็นต้นแบบของการดําเนินกิจกรรม อย.น้อย จาก 4 ภาค 

รวม 4 โรงเรียน และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 1 โรงเรียน โดยแบ่งต้นแบบออกเป็น ดังนี้  
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ใน กทม.  จัดทําต้นแบบการดําเนินงาน 1 ด้าน ได้แก่   
-  ด้านการดําเนินกิจกรรมหลกั อย.น้อย (โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี) 

ในภูมิภาค จัดทําต้นแบบการดําเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่  
-  ด้านการดําเนินกิจกรรม อย. น้อย ต่อเนื่อง  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั 2  
   จังหวัดสงขลา  
-  ด้านโครงงานลดปัญหาการบริโภคไม่เหมาะสม โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร  
   จังหวัดร้อยเอ็ด    
- ด้านการทํากิจกรรมร่วมกับเครือข่าย  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จังหวัด 
   ระยอง  
-  ด้านนวัตกรรม อย. น้อย โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวดัลําพูน  

                    สําหรับการผลิต จะจัดทําทั้งหมด 6 ชุด และจัดส่ง ดังนี้ 
  ชุดที่ 1  เป็นการนําเสนอกิจกรรมภาพรวมของ อย.น้อย ดีเด่น 5 โรงเรียน ความยาว          
   ประมาณ 15 – 20 นาที รวม 2,000 แผ่น และจัดส่งใหส้าํนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทั่วประเทศ  สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สํานักการศกึษากรุงเทพมหานคร         

ชุดที่ 2 – 6 เป็นการนําเสนอกิจกรรมในโรงเรียน อย.น้อย ความยาวประมาณ 8 – 12 นาที 
ของโรงเรียนต้นแบบของแต่ละภาค และโรงเรียนต้นแบบใน กทม. รวม 5 ชุด ๆ ละ 
50 แผ่น ส่งใหโ้รงเรียนทีเป็นต้นแบบ และสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงเรียนนั้น
ต้ังอยู่    

3. พัฒนาครูและนักเรียนแกนนาํ อย.น้อย 

3.1 จัดประชุมครูแกนนํา อย.น้อย 1 ครั้ง วันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมอมารี        
แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

3.2 ครู/นักเรียนแกนนํา อย.น้อย เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังประเทศไทย เพิ่ม        
ไอโอดีน เพิ่มไอคิว” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ รอยลั พารากอนฮอลล์         
ช้ัน 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 

3.3 ประชุมระดมสมองและจัดทํายุทธศาสตร์ อย.น้อย วันที่ 10-11 มกราคม 2554    
ณ โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

3.4 ประชุมคณะทํางานการทํากิจกรรม อย.น้อย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554                 
ณ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

3.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค  โดย อย..มีการจัดอบรมครู
และนักเรียนแกนนํา อย.น้อย เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ในสถานการณล์่าสุด หรือบอกเล่าถึงสิ่งใหม ่ๆ ที่ อย.ได้ดําเนินการ เพื่อที่แกนนํา  
อย.น้อยจะได้นําความรู้ดังกล่าวไปขยายผลต่อไป นอกจากนี้ครูก็ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการการนํา อย. น้อยมาจัดทําผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและ
ยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนอีกด้วย โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
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- จัดอบรมครูและนักเรียนแกนนํา อย. น้อย  ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก มี
ผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 219 คน จาก 39 โรงเรียน (3 สังกัด)  

- จัดอบรมครูและนักเรียนแกนนํา อย.น้อย ระดับ ภูมิภาค  เมื่อวันที่ 27-29 
กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท ์บีช ชะอํา         
จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 515 คน จาก 148 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.6 จัดทําบทวิทยุ อย.น้อย จํานวน ๒๐,๐๐๐ ชุด เพื่อสนับสนุนการเผยแพรค่วามรู้ 
ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียน  
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4. พัฒนาโรงเรียน อย. น้อยใหไ้ด้เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย  
โดยจัดทําและพิมพ์คู่มือ “เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย   จํานวน 40,000 เล่ม ซึง่มี

การปรับปรุงใหม่ โดยระดมความคิดเห็นจากครูแกนนํา อย.น้อยทั่วประเทศ มีการพิจารณาให้
เชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นคู่มือสําหรบัโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพม.
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)  สสจ. ฯ  ใช้ในการประเมินโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียน
ไปสู่โรงเรียน อย.น้อยระดับดีเยี่ยมต่อไป 

5. พัฒนาหลักสูตร อย.น้อยสูส่ถานศึกษา  
โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้      

อย.น้อย เพื่อมุ่งพัฒนาหลักสูตร อย. น้อย สู่สถานศึกษา  โดยหวังให้เป็นตัวเลือกสําหรับครูในการ
สอนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งมกีารจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ รวม 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับประถม มัธยมต้นและมธัยมปลาย (3 เล่ม)  ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมีการระดมความ
คิดเห็นมาจากครูแกนนํา อย.ทั่วประเทศ และได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์โดยให้โรงเรียนที่สนใจเขา้
ร่วมโครงการ 4 ภาค ทดลองใช้ใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ และประชุมร่วมกับครูผู้ทดลองใช้
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนําข้อเสนอแนะที่ได้รบัมาปรับปรุง เพื่อเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย. น้อย ที่สมบูรณ์ต่อไป  

6. พัฒนาฐานข้อมูล อย.น้อย  
อย.ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันได้ร่วมกัน และสะดวกต่อนักเรียนแกนนําที่จะปรับฐานข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน โดย
ได้ออกแบบระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ oryornoi.com  มีรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในฐานข้อมูล
ประมาณ 10,000 โรงเรียน   

7. สรุปผลการดําเนนิงาน 
7.1 จํานวนสถานศึกษาที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 

- โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ร้อยละ ๕๓.๐๒ 
- โรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ ๑๓.๔๑ 

7.2 จํานวนสถานศึกษาที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๖ 

2. โครงการอาหารปลอดภัย “อ่านฉลากสักนิดพิชิตโรคร้าย” 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากฉลากอาหารในการเลือกบริโภคได้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาวะด้านสุขภาพของตนเอง รวมทั้งสามารถอ่านฉลากโภชนาการได้อย่างเข้าใจ เพื่อ
สามารถใช้ประโยชน์และควบคุมการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการอาหารปลอดภัย ประจําปี 2554 
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2. จัดทําคู่มือฉลากโภชนาการ “อ่านให้เป็น เห็นประโยชน์” ขนาด 10.5 x 14.5 ซม. 
กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม พิมพ์ 4 สี 16 หน้า เข้าเล่มเย็บกลาง จํานวน 202,000 
เล่ม จัดส่ง สสจ.ทั่วประเทศ 

3. จัดทําแผ่นพับ จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
- ล้างผัก ผลไม้ เพื่อลดสารพิษตกค้าง ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 

120 แกรม จํานวน 454,500 แผ่น จัดส่ง สสจ.ทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ถามหาไอโอดีน เพื่อลูกเพื่อเรา ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 120 แก

รม จํานวน 454,500 แผ่น จดัส่ง สสจ.ทั่วประเทศ 
4. ผลิตและเผยแพร่บทความลงนิตยสาร ภาพยนตร์บันเทิง คู่สร้างคู่สม ชีวิตต้องสู้ ทีวีพูล 

ขวัญเรือน ดาราภาพยนตร์ และ ชีวิตจริง จํานวน 20 ช้ินงาน ได้แก่ 
- น้ํามันทอดซ้ํา ในนิตยสารทีวีพูล คู่สร้าง คูส่ม ขวัญเรือน ภาพยนตร์บันเทิง และ

ชีวิตต้องสู้ / จาํนวน 5 ช้ินงาน 
- ไอโอดีน ในนิตยสารทีวีพูล ดาราภาพยนตร์ ภาพยนตร์บันเทิง ชีวิตต้องสู้ และ

ชีวิตจริง / จํานวน 5 ช้ินงาน 
- ล้างผลผลไม้ ป้องกันมะเร็ง ในนิตยสารดาราภาพยนตร์ ชีวิตต้องสู้ และชีวิตจริง 

/ จํานวน 3 ช้ินงาน 
- แอฟลาทอกซนิ ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิง และชีวิตจริง / จํานวน ๒ช้ินงาน 
- ฉลากโภชนาการ ในนิตยสารดาราภาพยนตร์ / จํานวน 1 ช้ินงาน 
- หน่อไม้ป๊ีบ ในนิตยสารดาราภาพยนตร์ / จํานวน 1 ช้ินงาน 
- ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร ในนติยสารคู่สร้าง คู่สม และภาพยนตร์บันเทิง / จํานวน 

2 ช้ินงาน 
5. ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้าหนึ่ง เรื่อง “นิวเคลียร์อาหารยุ่น 

อย.ไทยไม่หลบัยาม” ลงวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2554 
6. ประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ 2554 
โดยมีผลสรุปการประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ โดยทําการศึกษาประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี ทั่วประเทศ จํานวน 
1,200 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิผลโครงการอาหารปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พบว่า  
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1. ร้อยละ 63.1 ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านฉลากอาหารเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวาน ความดัน หัวใจ  

2. ร้อยละ 94.0 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคมะเร็งที่มากับอาหาร 

3. โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย “เพิ่มภูมิปัญญา ไม่เชื่อโฆษณาเกินจริง” 

 

 

 

 

 

 

 

 
          เพื่อเป็นการดึงให้ผู้บริโภคหันกลับมาสู่การดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเอง และสร้างองค์
ความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และคุม้ค่า จําเป็นทีทุ่กฝ่ายจะต้อง
ร่วมมือกันทั้งการปราบปราม การสร้างกระแสกดดันให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมใหผู้้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วินิจฉัยได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้งสามารถแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงหรือโฆษณาที่หลอกลวงได้ และมีการปรับพฤติกรรมการบริโภค ให้หันมา
พ่ึงพาตนเองด้วยการดูแลเรื่องการบริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการออกกําลังอย่างถูกวิธี และ
สม่ําเสมอ ซึ่งสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการอย่าหลงเชื่อง่าย ประจําปี 2554 
2. ผลิต Ad ลงนิตยสาร จํานวน 20 ช้ินงาน เรื่อง  

- Strip Ad. (10 ช้ินงาน) 
1. “อย่าตกเป็นหุ่นเชิดโฆษณาหน้าขาว กําจัดฝ้า กระ จุดด่างดํา 

(เครื่องสําอาง)” ในนิตยสารทีวีพูล 1 ช้ินงาน 
2. ยาแผนโบราณ ในนิตยสารดาราภาพยนตร์และทีวีพูล / 2 ช้ินงาน 
3. แหล่งรวมโฆษณาขี้จุ๊ ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิงและดารา

ภาพยนตร์ / 2 ช้ินงาน 
4. ขาว สวย ฉลาด ด้วยสารพัดเครื่องดื่ม ในนติยสารดาราภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์บันเทิง และทีวีพูล / 3 ช้ินงาน 

 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ 2554 / 48  



 

5. อย่าหลงวาจากับโฆษณาอ้าง อย.รับรอง ในนิตยสารภาพยนตร์
บันเทิง / 2 ช้ินงาน  

- Full Ad. (10 ช้ินงาน) 
1. “อย่าตกเป็นหุ่นเชิดโฆษณาหน้าขาว กําจัดฝ้า กระ จุดด่างดํา 

(เครื่องสําอาง)” ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิง / 1 ช้ินงาน 
2. รู้เล่ห์ทันเหลี่ยมโฆษณาเกินจริง ในนิตยสารคู่สร้าง คู่สม / 1 ช้ินงาน 
3. รู้เล่ห์ทันเหลี่ยมโฆษณาเกินจริง (กาแฟ) ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิง 

/ 1 ช้ินงาน 
4. กาแฟ ในนิตยสารทีวีพูล / 2 ช้ินงาน 
5. ผิวขาวใต้วงแขน ในนิตยสารภาพยนตร์บันเทิง / 1 ช้ินงาน 
6. ยาแผนโบราณ ในนิตยสารดาราภาพยนตร์ / 2 ช้ินงาน 
7. เครื่องมือกายภาพบําบัด ในนิตยสารทีวีพูล / 2 ช้ินงาน 

3. ผลิตและเผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ “เรื่องเล่า 
ฝาก อย.เตือนภัย” จํานวน 3,500 แผน่ เผยแพร่ไปยัง โรงเรียนแกนนํา อย.น้อย 
สสจ. มหาวิทยาลัย ห้องสมุดประชาชน สถาบันอาชีวศึกษา ห้างสรรพสนิค้า 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม และ
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 

4. ผลิตเนื้อหา/แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ “เรื่องเล่า ฝาก 
อย.เตือนภัย” ทางสื่ออินเตอร์เน็ต 

5. ผลิตสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ “เรื่องเล่า ฝาก อย.เตือน
ภัย” ความยาว 30 วินาท ี

6. ผลิต Ad. ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความ “เรื่องเล่า ฝาก อย.เตือนภัย” ขาวดํา
และสี รวม 2 ช้ินงาน 

7. เผยแพร ่Ad. ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความ “เรื่องเล่า ฝาก อย.เตือนภัย” ขาว
ดํา ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด จํานวน 1 ครั้ง 

8. จัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดําเนินงานวิจัยโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

โดยมีผลสรุปการประเมินโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
ดังนี้ โดยทําการศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปี จํานวน 1,200 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 พบว่า ร้อยละ 80.5 ของผู้บริโภคสามารถแยกแยะลักษณะของโฆษณาผลติภัณฑ์
สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงหรอืโฆษณาที่หลอกลวงได้ 

 
 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจําปีงบประมาณ 2554 / 49  



 

4. โครงการรณรงค์แก้ไขปญัหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม “หวัดเจ็บคอ หายได้ไม่
ต้องใช้ยาปฏิชวีนะ” 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ และมี
พฤติกรรมการบริโภคยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการได้ดําเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. จัดทําโครงการรณรงค์แก้ไขปญัหาการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสม ประจาํปี 2554 
2. จัดทําแผ่นพับ เรื่อง “3 โรค รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ” ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 

กระดาษอาร์ต 120 แกรม จาํนวน 270,000 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดทําคู่มือ “ใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย” ชุด แก้ว กล้าในเมืองมหัศจรรย ์รูปแบบ

การ์ตูน ขนาด 14.5 x 21 ซม. (เอ 5) จํานวน 40 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ใชก้ระดาษ
ถนอมสายตา 75 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี กระดาษการ์ดอาร์ต 210 แกรม อาบมัน 

4. จัดทําบทวิทยุเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อแจกจ่ายแก่สถาบันการศึกษาและหนว่ยงาน/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลทางเสียงตาม
สายและสถานวิีทยุต่าง ๆ จํานวน 15,000 ชุด 

โครงการวิจยัเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค 
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในภาพรวม จึงได้ดําเนินการวิจัย เรื่อง 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ประจําปี 2554 
ดําเนินการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยพลศึกษา กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปทั้งชายและ
หญิง อายุ 12-60 ปี จํานวน 3,000 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการประเมินผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของ
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2554 โดยมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
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1. ร้อยละ 90.6 ของผู้บริโภครับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยรับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.4 

2. ร้อยละ 85.4 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาในภาพรวม โดยแบ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 

o มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
ความรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประชาชนร้อยละ 92.1  

o มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประชาชนร้อยละ 85.4      
3. ร้อยละ 93.02 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ในการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค  
o ร้อยละ 97.1 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ยา ที่ อย.ให้การรับรอง 
o ร้อยละ 98.1 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ อย.ให้การ

รับรอง 
o ร้อยละ 86.8 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ที่ อย.ให้

การรับรอง 
o ร้อยละ 94.9 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ อย.

ให้การรับรอง 
o ร้อยละ 91.5 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ใน

บ้านเรือน ที่ อย.ให้การรับรอง 
4. ร้อยละ 95.4 ของประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง 
5. ร้อยละ 82.6 ของประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง  

การพัฒนาการมีส่วนรว่มของประชาชน 

1. โครงการพฒันาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมการบริโภคที่เหมาะสม 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจร่วมแสดง

ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือร่วมคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance ) เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารราชการที่ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เริ่มดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่มีการแต่งต้ังคณะทํางาน
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของ อย. ทําหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือ
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ยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ อย. ที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และพิจารณา
กําหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นตัวแทนประชาชน และให้แต่ละกลุ่มเสนอผู้แทน
เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะทํางานภาคประชาชน ทําหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินงาน เพื่อผลักดันให้ อย. มีการพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบริการ
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการดําเนินโครงการฯ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ .ศ .2550 คณะทํางานภาคประชาชนได้เห็นชอบในการจัดทํา
โครงการเฝ้าระวังและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วมขึ้น  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินโครงการต่อเนื่อง โดย
ให ้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทําผิดเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง   ในการดําเนินงานคณะทํางานภาค
ประชาชนได้จัดทําแบบทดสอบ และปรับปรุงแบบบันทึกการแจ้งข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทางอินเตอร์เน็ต และทางจดหมาย จัดทําคู่มือการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และซีดี 
รวมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และ
ช้ีแจงแนวทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้แก่เครือข่าย รวมทั้งได้ดําเนินการกับเรื่องร้องเรียนที่
ได้รับแจ้งจากเครือข่ายเมื่อพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการที่กําหนดไว้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบให้
กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คือ “การพัฒนาผู้บริโภคให้มีความรู้ และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ” โดยมีประเด็นเด่นในการรณรงค์เผยแพร่ร่วมกัน คือ การให้ความรู้ 
เรื่อง “อันตรายจากน้ํามันทอดซ้ํา”  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะทํางานโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบให้
กําหนดประเด็นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 คือ “การพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรู้ และมี
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
มีความรู้ที่ถูกต้อง เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย” โดยมีประเด็นในการรณรงค์
เผยแพร่ร่วมกัน คือ การให้ความรู้เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการแต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสิ้น 
24 คน จาก 24 หน่วยงาน/องค์กร ดังนี้ กลุ่มผู้ประกอบการจาก 4 องค์กร, องค์กรภาคประชาชนจาก 
5 องค์กร, องค์กรวิชาชีพจาก 6 องค์กร, สื่อมวลชนจาก 2 องค์กร, ภาควิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง, หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก 5 หน่วยงาน โดยมีเลขานุการคณะทํางาน
เป็นบุคคลากรของ อย. จํานวน 4 คน ในการนี้คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
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ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชน เห็นชอบให้
กําหนดประเด็น “ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสม
ประโยชน์ เพื่อสุขภาพที่ดี ภายใต้โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการ
บริโภคท่ีถูกต้อง” โดยมีโครงการย่อย คือ โครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา 

โครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้อง 
มีการดําเนินกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2554  โดย อย. และคณะทํางานภาคประชาชน
สามารถดําเนินกิจกรรมได้ครบถ้วนแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ในโครงการฯ  ตลอดจน
คณะทํางานภาคประชาชนได้ดําเนินการเผยแพร่สื่อแก่เครือข่าย ผ่านช่องทางวิทยุชุมชน เคเบิลทีวี 
อินเทอร์เน็ต การจัดประชุมสัมมนา และการทํากิจกรรมในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน
โครงการฯ ผ่านสื่อที่ อย. และคณะทํางานภาคประชาชนมีอยู่  และดําเนินการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของคณะทํางานภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เมื่อนําผลการดําเนินการโครงการฯ มาประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย/ผลสําเร็จ ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ ระบบหรือวิธีการ
จัดเก็บข้อมูล และวิธีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่คณะทํางานภาคประชาชน ร่วมกัน
กําหนด พบว่า ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และวิธีการวัดผลท่ีต้ังไว้ 
โดยมีจํานวนคณะทํางานภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 และองค์กรเครือข่าย
ของคณะทํางานภาคประชาชน ร่วมดําเนินกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป สําหรับผลการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในโครงการฯ ได้เผยแพร่ให้
คณะทํางานภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ อย. 
URL : http://www.fda.moph.go.th/prac/watch/pcc.shtml  

คณะทํางานพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะทํางานภาคประชาชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยสนับสนุน/ 
อุปสรรคต่อการดําเนินการ ตลอดจนข้อเสนอแนะการดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคที่ถูกต้องและโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาการดําเนินงาน พบว่า คณะทํางานภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางสําหรับการดําเนินการในปีต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. พัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังโฆษณา คือ ชุมชนดีอินทร์
พัฒนา ให้มีความเข้มแขง็เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบ สําหรับเป็นแหล่งศกึษาดูงานของชุมชนอื่น ถ่าย
ทําวิดีโอเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน นอกจากนี้ควรดําเนินการต่อเนื่องใน
ประเด็นการสนับสนุน ข้อมูลความรู้ และตอ้งติดตามประเมินผล เพื่อศึกษาแนวทางการขยายขอบเขต
การดําเนินกิจกรรมต่อไป 

2. เสนอใหค้ําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานภาคประชาชน ระบุช่ือหน่วยงาน หรือองค์กร
แทนการระบุช่ือบุคคล และให้หน่วยงานเสนอรายชื่อผู้แทน ผู้แทนสํารองจากหน่วยงาน หรือองค์กรนั้นๆ 

3. เสนอใหม้ีผูแ้ทนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
คณะทํางานภาคประชาชน  
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4. เสนอใหข้องบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น เขียนโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของบประมาณสนับสนุนจาก สสส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่าย 

5. เสนอให้ของบประมาณจากท้องถิ่น สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเฝ้าระวังฯ 
6. ควรมีส่วนรว่มในระดับสากลมากขึ้น หรอืให้การดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย

ของประเทศในด้านที่เกี่ยวข้อง 
7. แผนการดําเนินงาน ควรกําหนดให้เร็วขึ้น เพื่อขยายเวลาดําเนินการให้ยาวขึ้น 

และมีเวลาเพียงพอ ไม่ต้องเร่งรัดการทํางาน 
 สําหรับปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการ คือ  

  1. มีเจ้าหน้าที่ของ อย. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมโครงการเข้ามาร่วม
ประชุมคณะทํางานภาคประชาชน เพื่อแสดงความคิดเห็น และให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
โครงการฯ  

2. พิจารณางบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ยกตัวอย่างงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงาน สสส. ควรใหม้ีการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรมอย่างทั่วถึง และเพียงพอให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

อุปสรรคการดําเนินการ คือ  
1. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการค่อนข้างสั้น  
2. ควรมีการจดัทําสรุปการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ

คณะทํางาน เพื่อให้คณะทํางานที่ได้รับการแต่งต้ังเข้ามาใหม่ทราบถึงความเป็นมาของคณะทํางานภาค
ประชาชนในแต่ละปี 

3. แกนนําชุมชนที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน ยังไม่มีความเข้าใจในข้อมลูที่ได้รับ 
อย่างแท้จริง 

2. โครงการพฒันาพฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่โดยร่วมมือกับเครือขา่ย “เสริมสรา้ง
พฤติกรรมการบริโภคที่ดีหลกีหนี ๕ โรครา้ย” 

เพื่อสนับสนุนให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสร้าง/พัฒนาเครือข่ายที่เข้มแข็งในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีแนวคิดหลกัเพื่อ “สนับสนุนให้สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข็มแข็ง” รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้ง
สามารถแก้ไขปัญหาด้านพฤติการณ์บริโภคของประชาชนในระดับพ้ืนที่ห่างไกล โดยอาศัยเครือข่าย 
และองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการได้ดําเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. ขออนุมัติโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2554 
2. สนับสนุนงบประมาณดําเนินงานให้กับจังหวัด เพื่อดําเนินการในการพัฒนาเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 
3. สนับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่าย

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับภาค จํานวน 4 ภาค ดังนี้ 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 

4. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี 

5. ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ 
6. ผลิตสื่อสนับสนุน ได้แก่ กระเป๋าใส่เอกสาร 
7. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน 3 ครั้ง 

- วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี 

- วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม 

8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  

9. จัดทําโล่รางวัล เพื่อมอบให้แก่เครือข่ายที่ดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น จาก 4 ภาค ๆ ละ 2 เครือข่าย จํานวน 8 โล่ 

ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการ 
1. มีเครือข่ายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เข้มแข็ง 
2. ประชาชนตื่นตัวในการรับรู้สิทธิและใช้สิทธิมากขึ้น ทําให้มีการรวมกลุ่มกันดําเนิน

กิจกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการค่อนข้างน้อย ทําให้จังหวัดที่

ได้รับการสนับสนุนนํางบประมาณดังกล่าวไปรวมกับงบประมาณโครงการอื่น จึงทํา
ให้งบประมาณที่โอนให้นําไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร 

2. หน่วยงานไม่ให้ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรม 
3. ข้อมูลเครือข่ายยังไม่ทันสมัย ทําให้การประสานงานไม่ราบรื่น 
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โครงการพัฒนาเพื่องานคุ้มครองผู้บริโภค 

 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัย ซึ่งนอกจากการ
กํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ
มาตรฐานแล้ว การพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ประโยชน์และปลอดภัยก็มีส่วนสําคัญยิ่ง ซึ่งด้วยข้อจํากัดทางด้านบุคลากรและงบประมาณ ทําให้ไม่
สามารถดําเนินการกํากับดูแล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างทั่วถึงและไม่สามารถระวังภัย
ให้ผู้บริโภคได้ตลอดเวลา จึงจําเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ 
สามารถคุ้มครองตนเองตนเองและครอบครัวได้ และมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จึงได้
ดําเนินการงานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทั้งด้านการเผยแพร่
ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  

แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา ทําให้เนื้อหาสาระของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนสถานการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อองค์กรให้เป็นปัจจุบัน โดยการจัดทําวิสัยทัศน์และการถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่การปฏิบัตินั้นเป็นเกณฑ์การปฏิบัติที่สําคัญขององค์กร เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ในงานศักยภาพ
ผู้บริโภคให้มีมาตรฐานนําไปสู่การปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์งานพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์  2554 ณ โรงแรมซันเซท ปาร์ค 
รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมอบรมจากกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค โดย 
อาจารย์พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง และคณะ เป็นผู้บรรยาย และอภิปราย 
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2. โครงการพัฒนาบุคลากร 
กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีแนวทางในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าที่

ไปอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติและเรื่องที่สนใจ ในปีงบประมาณ 2554 
บุคลากรกองพัฒนาศักยภาพ จํานวน 27 ราย เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จํานวน 17 
หลักสูตร  ดังนี้ 

1. จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 1 ราย 

2. การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2554 จํานวน 2 ราย 

3. ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นํา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 
จํานวน 2 ราย 

4. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารโดยใช้หลักการ 7 Plus Habits 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2554 จํานวน 2 ราย 

5. การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-7 
มิถุนายน 2554 จํานวน 5 ราย 

6. เทคนิคการเขียนเพื่อนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2554 จํานวน 1 ราย 

7. เทคนิคการจูงใจเพื่อนําทีมงานอย่างได้ผล Motivational Training Institude เมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 จํานวน 1 ราย 

8. เ ท ค นิ ค ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พบุ ค ค ล เ พื่ อ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ อ ย่ า ง มื อ อ า ชี พ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 จํานวน 2 ราย 

9. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554 
จํานวน 1 ราย 

10.  EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 จํานวน 1 ราย 

11.  โครงการยุทธศาสตร์การวัดความสําเร็จขององค์กร KPI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2554 จํานวน 1 ราย 

12.  การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2554 จํานวน 1 ราย 

13.  ครบเครื่องเรื่องประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 22-24 
สิงหาคม 2554 จํานวน 1 ราย 

14.  การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ Motivation 
Training Institude จํานวน 1 ราย 
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15.  การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
29 สิงหาคม 2554 จํานวน 2 ราย 

16.  คนเก่งรักองค์กร องค์กรรักษ์คนเก่ง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2554 จํานวน 1 ราย 

17.  ก า ร จั ด ก า ร ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 จํานวน 2 ราย 

โครงการส่งเสริมจริยธรรมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.Quality Award) 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้

มาตรการต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้น คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและราย
ใหญ่ ที่จะพัฒนาปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด โดยผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารปนเปื้อน มีข้อความในฉลากครบถ้วน มี
การโฆษณาที่ถูกต้องให้ข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมี
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบกิจการ โดยการพัฒนาสถานที่ผลิตให้ทันสมัยได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก หากสถานประกอบการมีจิตสํานึกถึงความ
รับผิดชอบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่ประชาชน ก็จะช่วยลดปัญหาอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค การส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการด้วยการ
มอบรางวัล อย.Quality Award เพื่อกระตุ้นจิตสํานึก เป็นกําลังใจกับสถานประกอบการที่ทําดี และ
เป็นแบบอย่างให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัล
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น 
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสําอาง 
เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบา้นเรือน และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น 36 ราย ดังนี้  
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- สถานประกอบการด้านอาหาร จํานวน 11 ราย 
1. บริษัท จอมธนา จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
2. บริษัท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ใบชาโชคจําเริญ จํากัด จังหวัดเชียงราย 
4. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จาํกัด (มหาชน) 
5. บริษัท แฟชั่นฟู้ด จํากัด จังหวัดนครปฐม 
6. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จํากัด 
7. บริษัท ศิริวานชิ (เอส แอนด์ ดับเบิ้ลยู) จํากัด จังหวัดพิษณุโลก 
8. บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จํากัด (มหาชน) 
9. บริษัท เสรมิสขุ จํากัด (มหาชน) 
10. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
11. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อิสริยะผล จังหวัดเชียงใหม่ 

- สถานประกอบการด้านยา จํานวน 9 ราย 
1. บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จํากัด 
2. บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 
3. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จํากัด 
4. บริษัท ไบโอแลป จํากัด 
5. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด 
6. บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จํากัด 
7. บริษัท สลีมการแพทย์ จํากัด 
8. บริษัท อ้วยอันโอสถ จํากัด 
9. บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

- สถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์  จํานวน  4  ราย 
1. บริษัท ชัวร์เทก็ซ์ จํากัด 
2. บริษัท เยเนอรลั ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จาํกัด 
4. บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จํากัด 

- สถานประกอบการด้านเครื่องสําอาง  จํานวน  5  ราย 
1. บริษัท คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จาํกัด 
3. บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
4. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จํากัด 
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส ์จํากัด 
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- สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  จํานวน  3  ราย 
1. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ลัดดา จํากัด 
3. บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 

- สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  จํานวน  4  ราย 
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมโบราณ บ้านดอนไชย จ.พะเยา 
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขียว จ.พัทลุง 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านซําตารมย์ จ.ศรีสะเกษ 
4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรพุแค จ.สระบุรี 

กิจกรรมในการดําเนินงานครบรอบ 36 ปี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการ

ดําเนินงานคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย
ดําเนินมาตรการทุกวิถีทางทั้งด้านกํากับ ดูแล ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัย มุ่งสร้างเครือข่ายการทํางานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมุ่งยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้ได้รับความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง รู้เท่าทันโฆษณา 
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการร้องเรียนแจ้งเบาะแสผู้กระทําผิดกฎหมายหรือพบเห็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยแก่หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่องาน
คุ้มครองผู้บริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ ในวาระโอกาสที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาปนาครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ของการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ดังนั้น การจัด
ให้มีกิจกรรมงานครบรอบ 36 ปี อย.ขึ้น เพื่อนําเสนอผลงานในปีที่ผ่านมา และการมอบโล่แสดงความ
ขอบคุณกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน จะเป็นกําลังในกับทุกฝ่าย และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ทั้งนี้ ในงานครบรอบ 36 ปี อย.ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 ณ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานในการเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการ “4 ทศวรรษ อย.” 
2. การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพจากบริษัทที่มาร่วมออกร้าน จํานวน 31 บริษัท 
3. การบริการตรวจสอบสารปนเปื้อน โดยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร 
4. การประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัล เพลง “เชื่อไหม” เพลงรณรงค์โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 
5. การจัดแถลงข่าว เรื่อง “การใช้ Social Media เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับองค์การ ของ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา”  
6. การมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยภายใต้เขตการค้าเสรี 
 จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ทําให้มีการปรับกฎระเบียบในการขออนุญาตขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย เพื่อให้สอดคล้อง
กันระหว่างประเทศคู่เจรจา ไม่เป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การเปิด
เขตการค้าเสรียังส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสําอาง และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้หากบริโภคโดยขาดความรู้ความเข้าใจ และหลงเชื่อข้อความโฆษณา 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารอาจทําให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรัง ทําให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลเป็นจํานวนมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ มักพบปัญหาการโฆษณาเกินจริงในเชิง
รักษาโรค หากผู้ใช้หลงเชื่ออาจทําให้สูญเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกวิธี และสูญเสียทรัพย์สิน
เงินทองโดยไม่จําเป็น 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบและรู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญ ทําให้ผู้ประกอบการมีความต่ืนตัว คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ทําให้สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทําให้ได้รับความ
ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น โดยได้มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ 
- ผู้ประกอบการ 

o เครื่องสําอาง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, 
โพสต์ทูเดย์, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน จํานวน 4 ครั้ง 

o FTA, AFTA, ACTD เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์, กรุงเทพ
ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, เอเอสทีวี ผู้จัดการรายวัน จํานวน 10 ครั้ง 

- ผู้บริโภค 
o เครื่องสําอาง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สยามรัฐ จํานวน 

5 ครั้ง 
o เครื่องมือแพทย์ ยา อาหาร FTA เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

เดลินิวส์ สยามรัฐ จํานวน 10 ครั้ง 
2. การผลิตสื่อนิตยสาร 
- ผู้ประกอบการ 

o เครื่องสําอาง และภาพรวม FTA เผยแพร่ทางนิตยสาร Marketeer 
ประจําเดือนสิงหาคม จํานวน 2 ครั้ง 

o FTA, AFTA, ACTD เผยแพร่ทางนิตยสาร SMEs ช้ีช่องรวย ประจําเดือน
สิงหาคม จํานวน 4 ครั้ง 
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o AFTA, ACTD เผยแพร่ทางนิตยสาร Marketeer ประจําเดือนสิงหาคม 
จํานวน 2 ครั้ง 

o เครื่องสําอาง, FTA, AFTA, ACTD เผยแพร่ทางนิตยสาร การเงินการ
ธนาคาร (รายเดือน) ประจําเดือนสิงหาคม จํานวน 4 ครั้ง 

- ผู้บริโภค 
o เครื่องสําอาง เผยแพร่ทางนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ และนิตยสาร

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จํานวน 2 ครั้ง 
o เครื่องมือแพทย์ ยา อาหาร FTA เผยแพร่ทางมติชนสุดสัปดาห์ จํานวน 4 

ครั้ง นิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จํานวน 4 ครั้ง และนิตยสารคู่สร้าง 
คู่สม จํานวน 3 ครั้ง 

3. การผลิตสกู๊ปหนังสือพิมพ์ ขนาด 120 คอลัมน์นิ้ว (ครึ่งหน้า) ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ และเดลินิวส์ จํานวน 2 ช้ิน ได้แก่ 
2.1 ภาพรวมของ FTA ที่ อย.รับผิดชอบ (ผู้ประกอบการ) 
2.2 ปัญหาจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ผู้บริโภค) 

4. การผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ ความยาว 1 นาที เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 
MHz., จ.ส.100, FM 96.5 MHz. จํานวน 60 ครั้ง วันจันทร์-อาทิตย์ วันละ 1 ครั้ง ต้ังแต่
วันที่ 1-20 สิงหาคม 2554 จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

o ปารีส...เกาหลี..ห้องกรง (เครื่องสําอางสําหรับผู้ประกอบการ) 
o อย.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา รองรับเขตการค้า

เสรี FTA 
5. การผลิตสารคดีวิทยุ ความยาว 1 นาที ทางสถานีวิทยุ FM 103.5 MHz., FM 95.0 

MHz., FM 90.0 MHz. ต้ังแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2554  จํานวน 5 เรื่อง รวม 90 ครั้ง 
ได้แก่ 

4.1 อันตรายจากเครื่องมือแพทย์ 
4.2 อ่านฉลากยา 
4.3 วิธีเลือกซื้อเครื่องสําอาง 
4.4 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
4.5 ภาพรวม FTA 
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ผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน 
 ในปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค.53-30 ก.ย.54) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามารวมทั้งสิ้น 1,241 เรื่อง 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 51.89 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ การโฆษณา
อาหาร ไม่ได้ขออนุญาต / เกินจริง, ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า จําหน่ายสินค้าหมดอายุ, ฉลากอาหาร ไม่
ระบุวันเดือนปี ผลิต/หมดอายุ ไม่มีเลขสารบบอาหาร, เครื่องดื่ม ไม่มี อย./สกปรก, นม (เช่น นม ยู 
เอช ที นมผง เป็นต้น) เสียก่อนหมดอายุ/มีสารปนเปื้อน 
 ช่องทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ โทรศัพท์ ร้อยละ 35.29 รองลงมา คือ จดหมาย/
หนังสือ ร้อยละ 32.15 อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 17.81 มาเอง ร้อยละ 11.44 ตู้ ปณ. 1556 ร้อยละ 2.50 
และ โทรสาร ร้อยละ 0.81 
 
สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2554 

เดือน เรื่องที่ร้องเรียน 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม 

ยา 15 17 18 27 16 30 12 22 20 21 39 36 273 

อาหาร 59 42 45 51 53 66 24 45 67 51 58 83 644 

เครื่องสําอาง 5 13 6 9 5 20 7 13 12 17 23 21 151 

เครื่องมือแพทย์ 0 4 3 2 4 8 2 3 7 10 12 5 60 

ยาเสพติด 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7 

วัตถุอันตราย 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 12 

อื่น ๆ  9 3 9 3 5 7 4 7 7 5 15 20 94 

รวม 91 85 84 93 83 131 50 91 114 104 147 168 1,241 
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ที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนพบว่าประเด็นที่ผู้บริโภคมีการร้องเรียนเข้ามามากเป็น 10 
ลําดับแรก มีรายละเอียด ดังนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประเด็นที่มีการร้องเรียนสูง 10 ลําดับแรก ได้แก่ 

ลําดับ กรณีร้องเรียน ปีงบประมาณ 54 
(จํานวนครั้ง) 

รายละเอียด 

1 โฆษณาอาหาร 169 โฆษณาเกินจริง 
โฆษณาได้รับอนุญาตหรือไม่ 

2 การขายยา1 120 ขายยาโดยไม่ขออนุญาต ขายยาโดยไม่มีเภสัชกร 
ขายยาหมดอายุ ยาชุด 

3 โฆษณายา 72 โฆษณาเกินจริง 
โฆษณาได้รับอนุญาตหรือไม่ 

4 ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า 70 จําหน่ายสินค้าหมดอายุ 
ไม่มีคุณภาพ ขึ้นรา 

5 ฉลากอาหาร2 63 ฉลากไม่ระบุ ว.ด.ป.ท่ีผลิต/หมดอายุ 
ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร 

6 เครื่องดื่ม 53 เครื่องดื่มไม่มี อย. 
เครื่องดื่มสกปรก 

7 นม (เช่น นม ยู เอช ที นมผง เป็นต้น) 44 นมเสียก่อนหมดอายุ 
นมมีสารปนเปื้อน 
สงสัยคุณภาพ 

8 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 43 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ปลอม 
ไม่มีเลขสารบบอาหาร 

9 น้ําด่ืม 38 น้ําด่ืม ไม่มี อย. 
น้ําด่ืมสกปรก 
สงสัยคุณภาพ 

10 โฆษณาเครื่องสําอาง 35 โฆษณาโอ้อวด เกินจริง หลอกลวง 

หมายเหตุ : กรณีร้องเรียน “การขายยา” จํานวน 120 ครั้ง พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการขายยาโดย
ไม่มีเภสัชกร จํานวน 40 ครั้ง 
                                                 
1
 การขายยา หมายถงึ การขายยาของร้านขายยา รวมทั้ง การขายยาของแผงขายสมุนไพร รถเร่ ร้านชาํ มินิมารท์ และห้างสรรพสินค้า ด้วย 

2
 ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลากอาหารทุกประเภท ยกเว้น น้าํด่ืม 
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นอกจากนี้ยังมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านช่องทางร้องเรียน ประมาณ 
3,000 ราย/เดือน โดยส่วนมากเป็นการสอบถามเกี่ยวกับ 

1. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การขอขึ้นทะเบียนอาหาร ยา 
การจดแจ้งเครื่องสําอาง เป็นต้น 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ทะเบียนอาหารจริงหรือไม่ ยานี้มีทะเบียนจริง 
หรือไม่ การโฆษณายาได้รับอนุญาตหรือไม่ เครื่องสําอางผ่าน อย.หรือไม่ เป็นต้น 

สถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลการดําเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) 
ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

รายการ อาหาร ยา เครื่อง  
สําอาง 

เครื่องมือ
แพทย์ 

วัตถุ
อันตราย 

อื่น ๆ รวม 

การเฝ้าระวังโฆษณา 4,544 1,695 4,821 687 251 2 12,000 

ผลการดําเนินงานแก้ไข 1,473 234 1,834 278 - - 3,819 

ประเภทสื่อ 

รายการ นิตยสาร เว็บไซต ์ โทรทัศน ์ อื่น ๆ รวม 

อาหาร 1,782 567 2,107 88 4,544 

ยา 526 546 594 29 1,695 

เครื่องสําอาง 2,128 503 2,110 80 4,821 

เครื่องมือแพทย์ 239 277 163 8 687 

วัตถุอันตราย 32 73 132 14 251 

ยาเสพติด - - - - - 

อื่น ๆ - - 1 1 2 

รวม 4,707 1,966 5,107 220 12,000 
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วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบตัิงานตามแผน 
 1. งบประมาณ  
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้กลยุทธ์ “พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค รวมทั้ง
เครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สามารถปกป้องและคุ้มครองตนเองได้” ในผลผลิตที่ 2 ผู้บริโภคได้รับ
ความรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 ได้รับจัดสรรจํานวน 
77,664,300 บาท มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจํานวน 109,518,971.04 บาท ในส่วนของงบประมาณที่
มีการเบิกจ่ายเกินได้รับจัดสรรจากงบกลางจํานวน 49,968,665.00 บาท และงบโอนให้หน่วยงานอื่น 
(สสจ., คบ.) งบลงทุน และรายจ่ายอ่ืน จํานวน 17,125,593.96 บาท 

2. ผลสัมฤทธิ ์
 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ด้วยวงเงินงบดําเนินงานทั้งสิ้น 109,518,971.04 บาท ภาพรวมความสําเร็จของการดําเนินงาน 
พบว่า สามารถดําเนินการได้สําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยปรากฏผลสัมฤทธ์ิในแต่ละด้านสรุป
ได้ ดังนี้ 

ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความสาํเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ - ร้อยละ 
90 ของ
ผู้บริโภคท่ี
มีความรู้
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ถูกต้อง  
 
- 326 
เรื่อง / 
470 ครั้ง 
ที่มีการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 
 

100% - ดําเนินงานประเมินผล เพื่อหา 
ร้อยละของผู้บริโภคท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้อง 
ภายใต้โครงการวิจัย “การประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค ปี 2554” พบว่าร้อยละ
95.4 ของผู้บรโิภคท่ีมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถกูต้อง 
- ดําเนินการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ
ต่าง ๆ จํานวน 473 เรื่อง/2135
ครั้ง 
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ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความสาํเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

- การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้บริโภค 
1. ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อมวลชน 55 เรื่อง / 

189 ครั้ง 
138.18% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
จํานวน 76 เรือ่ง / 1709 ครัง้ 

1.1 ผลิตและเผยแพร่ความรูผ้่านสื่อ
โทรทัศน ์

22 เรื่อง/
44 ครั้ง 

168.18% มีการผลิตและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ
โทรทัศน์ ดังนี ้
- รายการสารคดี ความยาว 1 
นาที เผยแพรท่างช่อง 7 จํานวน 
10 เรื่อง รวม 10 ครั้ง / ความยาว 
3 นาที เผยแพร่ทางช่อง NBT 
จํานวน 10 เรือ่ง 10 ครั้ง / ความ
ยาว 1 นาที เผยแพร่ทางช่อง 5 
จํานวน 12 เรือ่ง 12 ครั้ง 
- ผลิตสปอตโทรทัศน์ จํานวน 5 
เรื่อง  
- เผยแพร่สปอตโทรทัศน์ จํานวน 
253 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพร่ความรูผ้่านสื่อวิทยุ 12 เรื่อง / 
40 ครั้ง 

158.33% มีการผลิตและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ
วิทยุ ดังนี้ 
- รายการสารคดี เผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุ จํานวน 15 เรื่อง รวม 
609 ครั้ง 
- ผลิตสปอตวิทยุ จํานวน 4 เรื่อง 
- เผยแพร่สปอตวิทยุ จํานวน 775 
ครั้ง 

1.3 ผลิตและเผยแพร่ความรูผ้่านคอลัมน์
หนังสือพิมพ์ 

20 เรื่อง / 
40 ครั้ง 

100% มีการผลิตและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทาง
คอลัมน์การ์ตูนทางหนังสือพิมพ์
คมชัดลึก ข่าวสด และมติชน 
จํานวน 20 เรือ่ง รวม 60 ครัง้ 
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2. เผยแพรค่วามรู้ผ่านสื่ออื่น 141 เรื่อง 
/ 91 ครั้ง 

154.61% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
จํานวน 218 เรื่อง / 161 ครัง้ 

2.1 ผลิตและเผยแพร่ความรูผ้่านสายด่วน 
อย.1556 

24 เรื่อง / 
24 ครั้ง 

245.83% มีการดําเนินการพัฒนาระบบ และ
ปรับปรุงดูแลระบบสายด่วน อย.
1556 รวมทั้งผลิตและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผ่านสายด่วน อย.1556      
จํานวน 59 เรือ่ง 

2.2 ผลิตและเผยแพร่ความรูพ้ร้อมพัฒนา
เว็บไซต์ 

40 เรื่อง / 
40 ครั้ง 

125% มีการดําเนินการพัฒนา ดูแล 
เว็บไซต์ oryor.com และเป็น
คลังข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เก็บสือ่
มีเดียหลากหลายรูปแบบของ อย. 
โดยมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ง่ายต่อการค้นหา และสามารถดาว
โหลดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้  
รวมทั้งได้มีการผลิตและเผยแพร่
ความรู้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว 
จํานวน 50 เรือ่ง 

2.3 จัดทําสื่อการเรียนรู้ระบบ E-Learning 1 เรื่อง / 
1 ครั้ง 

100% ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้
ระบบ E-learning ชุด “4.1 ซ่า 
ครอบครัวฮาเฮ ฉลากเลือก ฉลาด
ใช้ กับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” 

2.4 ผลิตและเผยแพร่ความรูผ้่านแผ่นพับ / 
คู่มือ 

6 เรื่อง /  
6 ครั้ง 

166.67% มีแผ่นพับ จํานวน 5 เรื่อง และ 
คู่มือ จํานวน 5 เรื่อง ซึ่งได้
ดําเนินการเผยแพร่ไปยังทั่ว
ประเทศ โดยผา่นสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  

2.5 ผลิตและเผยแพร่ผ่านจลุสาร จดหมาย
ข่าว 

12 เล่ม 100% มีการดําเนินการผลิตและเผยแพร่ 
ดังนี้ 
- จดหมายข่าว “อย.Report” เป็น
ประจําทุกเดือน และเผยแพร่ไปยัง
ทั่วประเทศ 
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10 เรื่อง / 
ชุด 

150% มีการผลิตและเผยแพร่ชุด
นิทรรศการ ชุด “รู้จักกิน รูจ้กัใช้ 
ปลอดภัย ปลอดโรค” จํานวน 
6,660 ชุด ๆ ละ 15 แผ่น  

60 เรื่อง / 
21 ครั้ง 

138.33% ผลิตนิทรรศการเพื่อจัดแสดง ณ 
อย. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ขอ
สนับสนุน จํานวน 83 เรื่อง รวม 
29 ครั้ง 

2.6 ผลิตและเผยแพร่ผ่านชุดนิทรรศการ 

8 ครั้ง 150% ติดต้ังและจัดแสดงนิทรรศการ 
จํานวน 12 ครัง้ 

สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเร่งด่วน   ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม

เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
1.1 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว/ข้อมูล
เร่งด่วนทางสื่อโทรทัศน ์

10 เรื่อง/ 
20 ครั้ง 

130% มีการดําเนินการผลิตและ
เผยแพร่สกู๊ปขา่ว/ข้อมูลเร่งด่วน
ทางสื่อโทรทัศน์ จํานวน 13 เรื่อง 
รวม 15 ครั้ง 

1.2 ผลิตและเผยแพร่บทความเชิงรุกและ
เรื่องเร่งด่วนทางหนังสือพิมพ์ 

10 เรื่อง / 
60 ครั้ง 

240% มีการดําเนินการผลิตและเผยแพร่
บทความเชิงรุกและเรื่องเร่งด่วน
ทางหนังสือพิมพ์ ได้แก่ ผู้จัดการ
รายวัน โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ 
คมชัดลึก มติชน ข่าวสด บ้านเมือง 
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จํานวน 
24 เรื่อง รวม 108 ครั้ง 

2. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป 110 เรื่อง 
/ 110 
ครั้ง 

129.09% ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดที่วางไว้ จํานวน 142 
เรื่อง / 142 ครั้ง 

2.1 ตรวจวิเคราะห์ข่าว   ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ข่าวทุก
วัน รวม 13,983 เรื่อง 

2.2 แถลงข่าว / ผลิตข่าวแจก 110 เรื่อง 
/ 110 
ครั้ง 

129.09% ดําเนินการแถลงข่าว 30 เรื่อง / 
ผลิตข่าวแจก 111 เรื่อง รวม 142 
เรื่อง 
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รณรงค์ให้ผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 

ร้อยละ
ของ

ผู้บริโภคท่ี
มี

พฤติกรรม
การ

บริโภค
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่
ถูกต้อง 
(ร้อยละ 

84) 
 

99.76% ดําเนินการประเมินผล เพื่อหา 
ร้อยละของผู้บริโภคท่ีมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ถูกต้อง ภายใต้โครงการวิจัย “การ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภค ปี 2552” 
พบว่าร้อยละ 82.6 ผู้บริโภคที่มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถูกต้อง ไม่บรรลุตาม
ตัวช้ีวัดที่วางไว้ 

1. โครงการรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
ที่ถูกต้องด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

4 
โครงการ 

125 %  

1.1 โครงการ อย.น้อย 1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
(ร้อยละ 70 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย
,ร้อยละ 10 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาดําเนินกิจกรรม อย.
น้อย และ ร้อยละ 20 ของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย) 
พบว่า ร้อยละ 53.02 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนขยาย
โอกาสที่ดําเนินกิจกรรม อย.น้อย
,ร้อยละ 13.41 ของโรงเรียน
ประถมศึกษาดําเนินกิจกรรม อย.
น้อย และ ร้อยละ 24.76 ของ
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การดําเนินกิจกรรม อย.น้อย 
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1.2 โครงการอาหารปลอดภัย 1 
โครงการ 

100 % การดําเนินงานสําเร็จตามแผนและ
สามารถบรรลตุามตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
(ร้อยละ 60 ของประชาชนใช้
ประโยชน์จากฉลากอาหารเพื่อ
ป้องกันโรคเบาหวานความดัน
หัวใจ และ ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งที่มากับ
อาหาร) พบว่า ร้อยละ 63.5 ของ
ประชาชนใช้ประโยชน์จากฉลาก
อาหารเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน
ความดันหัวใจ และ ร้อยละ 94 
ของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเกิดโรคมะเร็งที่มากับ
อาหาร 

1.3 โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย 1 
โครงการ 

100 % - การดําเนินงานสําเร็จตามแผนแต่
ไม่สามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดที่วาง
ไว้ (ร้อยละ 80 ของผู้บริโภค
สามารถแยกแยะลักษณะของ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวด
เกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวง) 
พบว่า ร้อยละ 80.5 ของประชาชน
สามารถแยกแยะลักษณะของ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวด
เกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวง 

1.4 โครงการรณรงค์แก้ไขปญัหาการใช้ยา
ปฏิชีวนะไม่เหมาะสม  

1 
โครงการ 

100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
แผนที่ต้ังไว้ 

2. โครงการวิจัยเพื่องานพัฒนางาน
คุ้มครองผู้บริโภค 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 

2.1 การประเมนิผลสมัฤทธ์ิการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค 

1 เรื่อง 100 % ดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองพัฒนา
ศักยภาพผู้บริโภคในภาพรวม โดย
มีผลการศึกษา ดังนี้ 
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- ร้อยละ 90.6 ของผู้บริโภครับรู้
ข่าวสารการเผยแพร่ความรู้ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. 
- ร้อยละ 85.4 ของประชาชนมี
ความพึงพอใจกับการดําเนินงาน
ของ อย.ในภาพรวม 
- ร้อยละ 93.02 ของผู้บริโภคมี
ความเชื่อมั่นต่อสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใน
การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
- ร้อยละ 95.4 ของประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างถูกต้อง 
- ร้อยละ 82.6 ของประชาชนมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างถูกต้อง 

3. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 
 

3.1 โครงการพฒันาเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภคในพื้นที่โดยร่วมมือกับเครือข่าย 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่วางไว้   
 

3.2 โครงการพฒันาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่วางไว้ โดย 
คณะทํางานโครงการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
ร่วมกับคณะทาํงานภาคประชาชน 
ดําเนินโครงการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างเสริมการ
บริโภคท่ีเหมาะสม ประจําปี
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ผลผลิต / กิจกรรม เป้าหมาย ร้อยละ
ความสาํเร็จ 

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ 2554  
4. โครงการพัฒนาเพื่องานคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

2 
โครงการ 

100% ดําเนินงานโครงการฯ บรรลุตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ 

4.1 โครงการพฒันาบุคลากร  101.28%  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค  

1 
โครงการ 

100 % ดําเนินงานโครงการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค เรื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์งานพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค 

- การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้าน
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (ไปอบรมกับ
หน่วยงานอื่น) 
 

26 ราย 103.85% เจ้าหน้าที่กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค เข้ารับการอบรมหลกัสูตร
ต่าง ๆ จากหนว่ยงานภายนอก 
จํานวน 17 หลกัสูตร รวม 27 ราย 
ซึ่งทําให้เจ้าหนา้ที่ที่ได้รับการ
อบรมได้รับความรู้ สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคได้ 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. ข้อจํากัดด้าน งบประมาณ แม้ว่าจะได้รับงบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม แต่เมื่อคํานงึถึงภาระหน้าที่ที่ต้องคุ้มครอง
ผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และการต่อสู้
ด้านข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเม็ดเงินในการโฆษณาสูงสุด
แล้ว จะพบว่า งบประมาณของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอต่อการ
เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากสื่อบาง
สื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายและทั่วถึง จะต้องใช้งบประมาณสูงมาก เช่น สื่อโทรทัศน์ 
เป็นต้น 

2. ด้านความต่อเนื่องของโครงการต่างๆ ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้มีการพัฒนา
สินค้าและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ออกมาต่อเนื่องกันตลอดเวลา ในขณะที่ กองพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค ไม่สามารถเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง จาก
ข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณและกฎระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณ 

3. ด้านบุคลากร เนื่องจากปริมาณงาน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความ
หลากหลายและจํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องตลาด จํานวนโรคร้ายที่ต้องให้
ความรู้และทําความเข้าใจกับผู้บริโภค ความก้าวหน้าหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มี
ผลกระทบต่อผู้บริโภค แต่อัตรากําลังของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กลับมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณงานไม่สมดุลกับอัตรากําลัง ทําให้กองไม่สามารถเผยแพร่
ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้ตามท่ีควรจะเป็น 

4. การเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายอาจจํากัดวงแคบกว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากต้องจัดสรรสื่อ
ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 

5. การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา และทําได้ยาก 
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคบางพฤติกรรมสืบทอดกันทางธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การ
บริโภคอาหารสุกสุกดิบดิบ เป็นต้น อีกทั้งการมีสิ่งเร้าใจให้มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่ถูกต้อง
อยู่ตลอดเวลา เช่น สินค้าใหม่ ๆ กับการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น 

6. พฤติกรรมการบริโภคของแต่ละกลุ่มอายุ กลุ่มความรู้ กลุ่มฐานะ มีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของแต่ละกลุ่ม อายุ เพศ ต้องมีกลวิธีที่แตกต่างและ
หลากหลาย ซึ่งควรใช้บุคลากรมืออาชีพและงบประมาณที่สูง จึงจะสามารถดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคเพื่อให้มีความรู้ และมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อ เลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องนับเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการติดอาวุธทาง
ปัญญาให้แก่ผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภคทราบข้อมูลหลายด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบของผลิตภัณฑ์ ทํา
ให้สามารถตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้าได้อย่างคุ้มค่า สมประโยชน์ แม้รัฐบาลจะต้องลงทุนใน
เรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงการรณรงค์ ซึ่งใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เนื่องจากต้นทุน
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแพง แต่ก็นับได้ว่าคุ้มค่า เมื่อเทียบกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จากการไม่รู้เท่าทันการโฆษณา การสูญเสียชีวิต เวลาและโอกาสในการรักษาโรคที่เกิดจากการ
หลงเชื่อหรือรับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพโดยทําให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องจะส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาพดี แข็งแรง สมบูรณ์ ลดภาระของรัฐบาลในการรักษาโรคเรื้อรังได้ 
 ดังนั้น งบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรณรงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริโภค จึงควรพิจารณาโดยคํานึงถึง ปริมาณ สภาพความรุนแรงและขนาดของปัญหา ผลลัพธ์หรือ
กระแสที่ต้องการให้เกิดกับประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งยังควรต้องคํานึงถึงจํานวนและศักยภาพของ
ผู้ประกอบการที่หน่วยงานต้องรับมือในการต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารด้วย ซึ่งงบประมาณดังกล่าวควร
จะต้องเพียงพอสําหรับการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับผู้ประกอบการซึ่งมี
จํานวนมากราย มีการแข่งขันสูง มีงบประมาณในการโฆษณาสูงและต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วย 

แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2555 
1. ปรับรูปแบบการดําเนินงาน โดย มุ่งเน้นในการขยายเครือข่ายให้เข้ามามสี่วนร่วมในการ

พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภค 
2. เพิ่มช่องทาง / สื่อใหม่ ๆ เชน่ Social media ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทัน

เหตุการณ์ รวมทั้งความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้มากย่ิงขึ้น เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกีย่วกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และมีทักษะการในการใช้ Social 
Media ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับผิดชอบและดูแล Social Media มากขึ้น เพื่อ
รองรับกับช่องทางที่จะพัฒนาขึ้นใหม ่
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